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|    ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

Ostatnie lata są dla nas 
wszystkich trudne i nie 
sprzyjają świętowaniu, więc 
zamiast tradycyjnego z tej 

okazji uroczystego spotkania proponu-
jemy opowieść o naszych początkach 
i nie tylko.

Niezależna gazeta
Trzeba uczciwie przyznać, że stowa-
rzyszenie powstało niejako przy oka-
zji… Wszystko zaczęło się od pomysłu 
naszego „ojca założyciela” Wojciecha 
Krawczaka, by stworzyć w Łomian-
kach niezależną gazetę lokalną. Po-
mysł spotkał się z zaintere-
sowaniem, bo wydawana 
przez Urząd „Gazeta Ło-
miankowska” była, oględ-
nie mówiąc, trochę jedno-
stronna w prezentowanych 
materiałach. Dość spraw-
nie udało się zebrać grono 
kilkunastu osób i w kwietniu 2001 r. 
ukazał się pierwszy numer miesięcz-
nika „Nasze Łomianki”. Natomiast 
stowarzyszenie o dość skomplikowa-
nej początkowo nazwie – Regionalne 
Stowarzyszenie Promocji Łomianek – 
zarejestrowane zostało w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w listopadzie 
tego samego roku.

Książki o historii Łomianek
Początkowo koncentrowaliśmy się 
prawie wyłącznie na redagowaniu 
i wydawaniu pisma, ale szybko okaza-
ło się, że to nam nie wystarcza. Duże 
zainteresowanie cyklem artykułów 
Ewy Pustoły-Kozłowskiej o historii 
Łomianek skłoniło nas do podjęcia 
pracy nad wydaniem książki o tej te-
matyce. Tak powstała nasza pierwsza 
pozycja wydawnicza „Dawne Łomian-
ki”. Później były kolejne: „Wojenne 
Łomianki” Kazimierza Medyńskiego, 
„Spacerownik po Łomiankach” oraz 

album „Łomianki, nie taka mała ojczy-
zna” Ewy Pustoły-Kozłowskiej. 

Cmentarz protestancki 
Ciekawą, chociaż niezbyt chyba doce-
nianą pozycją był „Niezbędnik miesz-
kańca Łomianek”, który w założeniu 
miał pomagać mieszkańcom w różnych 
domowych sprawach. W formie bro-
szur ukazały się również historie osie-
dla Buraków oraz Dziekanowa Leśnego, 
z którym wiąże się nasza kolejna akcja 
– ratowanie zabytkowego cmentarza 
protestanckiego. Leżący na granicy 
Dziekanowa Leśnego i Puszczy Kam-

pinoskiej cmentarz był już 
prawie niewidoczny pod gru-
bą warstwą liści i krzaków. 
Współpraca z dyrekcją Kam-
pinoskiego Parku Narodowe-
go, finansowa pomoc spon-
sorów i wiele godzin pracy 
sporej grupy osób przyniosły 

oczekiwany efekt – cmentarz został 
udostępniony zwiedzającym. 

Renowacja nagrobka Melity Kohl-
sówny
Stowarzyszeń powstaje wiele, jednak 
przetrwać i działać potrafią tylko nie-
liczne. Dlatego cieszy nas ogromnie, że 
takich organizacji jest w Łomiankach 
coraz więcej, a nasza współpraca z nimi 
jest świetnym przykładem, że wspólnie 
można zrobić naprawdę dużo. Warto 
podkreślić dobrą współpracę z obecny-
mi władzami Urzędu Miejskiego. Dzię-

ki uzyskanemu dofinansowaniu wyre-
montowaliśmy piękny nagrobek Melity 
Kohlsówny, od kilku lat organizujemy 
zajęcia jogi, a w tym roku również gim-
nastykę korekcyjną dla dzieci.

Siła przyjaźni
W 2008 r. ukazał się ostatni numer 
miesięcznika „Nasze Łomianki”. Trud 
redagowania, wydawania i znacznego 
finansowania gazety okazał się zbyt 
wielki. Postanowiliśmy jednak zacho-
wać „Nasze Łomianki” w nazwie stowa-
rzyszenia. Od 2016 r. posiadamy status 
organizacji pożytku publicznego. Dzię-
ki przyjaźni, która połączyła członków 
i sympatyków stowarzyszenia, trwa 
ono nadal. Tradycyjne spotkania z oka-
zji świąt, organizowane przez wiele lat 
bale karnawałowe, wycieczki lokalne, 
krajowe i zagraniczne, spotkania przy 
winie, pikniki, wyprawy ornitologiczne, 
a ostatnio spotkania koła brydżowego 
to wydarzenia, na które wszyscy z ra-
dością zawsze czekaliśmy i czekamy, 
szczególnie teraz, gdy możliwości są 
mocno ograniczone. Mamy nadzieję, 
że już wkrótce nasze życie powróci do 
normalności i będziemy mogli w rado-
śniejszych okolicz-
nościach świętować 
kolejną rocznicę.

Więcej informacji: 
h t t p s : //n a s ze l o -
mianki.pl.

TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI, FOT.: ARCH. 
STOWARZYSZENIA „NASZE ŁOMIANKI”

W tym roku mija 20 lat działalności stowarzyszenia. Dla czytelników biuletynu historię grupy 
i projekty, które zrealizowała, opisuje Andrzej Kaliński.

STOWARZYSZENIE
„NASZE ŁOMIANKI"

O historii Łomianek czytaj 
także na s. 9, a o turnieju 

brydżowym na s. 22.

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WYRWANE Z OBJĘĆ PUSZCZY” W 2016 R., FOT.: D. DĄBROWSKI
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Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

LIPIEC (WYBÓR)

1.07 
Koordynacja przygotowań do wrześniowych uroczystości                 
na cmentarzu wojennym w Kiełpinie.

4.07 
Udział w III Targach Turystycznych „Misja Kampinos” w Leoncinie, 
organizowanych przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampi-
nosem”.

7.07 
Spotkanie z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego ws. 
współpracy w zakresie retencji wód opadowych.

12.07 
Spotkanie z mieszkańcami ul. Rodziewiczówny wraz z naczelni-
kiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego oraz Zakładem Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o. o ws. dotyczących podziałów geodezyjnych i prac 
wodociągowych.

14.07 
Spotkanie z Grażyną Kozińską, byłą dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Łomiankach, oraz obecnym dyrektorem Michałem Kowal-
czykiem i przekazanie nagrody „Pchły Szachrajki” za całokształt 
działalności w ramach obchodzonego Dnia Bibliotekarza Powia-
towego.

15.07 
Udział w koordynacji międzywydziałowej Urzędu Miejskiego. 
Spotkanie z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 
Wawrem oraz naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów 
Radosławem Nowakiem ws. świetlicy w Dziekanowie Leśnym. 
Spotkanie z przedstawicielami Komisji Dialogu Społecznego ds. 
Zieleni i Ochrony Przyrody.

21.07 
Spotkanie z zarządem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
(online) – omówienie spraw bieżących.

22.07 
Udział w otwarciu nowego budynku ratusza w Grodzisku Mazo-
wieckim na zaproszenie burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego.

23.07 
Udział w radzie nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. 

26.07 
Spotkanie z komendantem Powiatowej Straży Pożarnej.

27.07 
Spotkanie z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów oraz 
mieszkańcami ul. Przy Jeziorze ws. przebudowy ulicy.

29–31.07 
Udział w Forum „Samorząd Przyszłości” na zaproszenie Olgierda 
Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego.

W każdy poniedziałek spotkania i rozmowy telefoniczne z miesz-
kańcami gminy Łomianki.

Połowa wakacji za nami. Część z Państwa 
wróciła już z wyczekanych urlopów i szybko 
zapomniała o tym, że miała szansę odpocząć. 
Część z Państwa dopiero planuje wypoczynek. 
Każdy z nas znajdzie jednak chwilę, by w wol-
nym czasie odwiedzić najbliższą okolicę, zwie-
dzić miejsca tuż obok domu, o których często 
nie mieliśmy pojęcia. Jednodniowa wycieczka, 
kilkugodzinny spacer, rowerowa wyprawa? Co 
kto lubi. 

W sierpniowym wydaniu biuletynu, wspólnie 
z naszymi mieszkańcami, przygotowaliśmy dla 
Państwa propozycje spędzenia czasu w naszej 
gminie i pomysły na ciekawe wycieczki w bli-
skiej odległości od Łomianek. Zapraszamy do 
lektury naszego miniprzewodnika (s. 4).

Mam nadzieję, że tym razem specjaliści się 
pomylą i że kolejnej fali wzmożonych zacho-
rowań na COVID-19 nie będzie. Wierzę, że 
nasi mieszkańcy zdrowi i wypoczęci wrócą do 
swoich obowiązków, a nasze dzieci do stacjo-
narnego nauczania w szkołach, do znajomych 
i przyjaciół, czego sobie i Państwu życzę! Wie-
rzę tym bardziej, że jako gmina pokazaliśmy, iż 
jesteśmy odpowiedzialni, i dziś zajmujemy 14. 
miejsce w Polsce pod względem liczby w pełni 
zaszczepionych mieszkańców.
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Łomianki uwielbiamy 
za ich fantastyczne 

położenie i mnóstwo atrakcji 
w okolicy. Wśród naszych 
ulubionych są spacery lub 
rowery po Puszczy Kampino-

skiej. Tras jest bardzo dużo i warto wybierać 
różne. Zaczynając od parkingu przy ul. Kam-
pinoskiej, idąc na południe ścieżką wzdłuż ul. 
Trenów, po prawej stronie zobaczymy mapę 
z głównymi szlakami – my wybieramy zwy-
kle długą trasę okrężną. Przy tym samym 
parkingu, w prawo, tj. na zachód, zaczyna 
się szlak Ułanów Jazłowieckich, oznaczony 
tablicami informacyjnymi, z których można 

się dowiedzieć trochę o naszej historii. Idąc 
tą trasą, przechodzimy drewnianą kładką 
po piaszczystych wydmach oraz obok niedo-
kończonej bazy wojskowej, gdzie w jednym 
z budynków urządzono domki dla nietope-
rzy. Na ścianie namalowano wielką grafikę 
nietoperza. Ciekawy spacer lub rajd po 
puszczy można także rozpocząć od parkingu 
przy ul. Konopnickiej, parkingu przy szpitalu 
w Dziekanowie Leśnym lub od ul. Lutza – tu 
warto się zatrzymać przy starym cmentarzu 
ewangelickim, na który docieramy z leśnej 
drogi pożarowej będącej przedłużeniem 
ulicy. Warty odwiedzenia jest też cmentarz 
w Palmirach.

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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WAKACYJNY
PRZEWODNIK

Dla jednych lato i urlop to czas odpoczynku, dla innych aktywności. Jednak niezależnie od tego, jak chcemy 
spędzać czas wolny, wakacje to inspirujące i przyjemne wyjazdy. Dlatego przedstawiamy subiektywny 

miniprzewodnik po okolicy Łomianek i miejsca, w których spędzimy czas tak, jak lubimy.

Szlaki turystyczne w Kampinoskim Parku 
Narodowym pozwalają na zwiedzanie 

najładniejszych fragmentów puszczy. Może-
my korzystać z ok. 360 km znakowanych 
pieszych szlaków oraz 200 km szlaków 
rowerowych. Na długie wycieczki polecamy 
tzw. szlaki główne, na przykład czerwony, 
prowadzący od Dziekanowa Leśnego do 
Brochowa i łączący najbardziej atrakcyjne 
miejsca parku, bo ukazujący wszystkie typy 
i rodzaje krajobrazu. Niektóre trasy biegną 
równoleżnikowo, inne, krótsze pełnią funk-

cję łączników, co pozwala dowolnie wydłu-
żyć lub skrócić wycieczkę. Podczas spaceru 
czy wyprawy rowerowej warto przy okazji 
zwiedzić skansen w Granicy. Jest niewielki, 
ale można w nim zobaczyć drewniane bu-
downictwo ludowe z XIX i XX w. Warto rów-
nież zatrzymać się w Kampinosie, by zwie-
dzić zabytkowy kościół z XVIII w. Wytrwali 
mogą dotrzeć do Żelazowej Woli czy Brocho-
wa, czyli do kościoła, w którym ochrzczono 
Fryderyka Chopina, i dworku, w którym się 
urodził.  

W ogłoszonym na fb konkursie pytaliśmy o miejsca, w które warto się wybrać na wycieczkę. Pozostawiliśmy wolny wybór – mógł to być 
jednodniowy wyjazd, zwiedzanie zabytków, spacer po lesie, ulubiony plac zabaw, kilka godzin na rowerze lub w kajaku. Wykorzystaliśmy 

podpowiedzi i przedstawiamy wybrane miejsca, głównie (ale nie tylko) na zachód od Warszawy, które warto odwiedzić.  
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Poleca Anna Jastrzębska, mieszkanka gminy Łomianki
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Żelazowa Wola to 
cudowne miejsce. 

Warto tu przyjeżdżać, żeby 
posłuchać muzyki Frydery-
ka Chopina, pospacerować 
po pięknym parku i ode-

rwać się od codzienności. Mnie osobiście naj-
bardziej podobają się koncerty, tutaj brzmią 

zupełnie inaczej, można usiąść na ławce na 
świeżym powietrzu, rozkoszować się muzy-
ką i widokiem malowniczego parku na rze-
ką Utratą. To wszystko działa jak balsam dla 
duszy i ciała. Jest to magiczne miejsce, które 
warto odwiedzać o każdej porze roku.

Niestety, w tym roku nie pływa prom 
„Turkawka”. Ogłoszony po raz drugi 

przez ZTM  przetarg nie przyniósł efektu. 
Nie zgłosił się żaden operator przeprawy. 
Natomiast po rocznej przerwie powróciły 
rejsy Warszawskich Linii Turystycznych. Sta-
tek „Zefir” wypływa z przystani na Żeraniu 
(przy przystanku Cementownia 02) i kana-
łem oraz przez Zalew Zegrzyński dopływa 
do Serocka. Trasa rejsu prowadzi fragmen-
tem wodnego szlaku Batorego. W czasie 
rejsu statek dodatkowo podpływa pod ruiny 
starego mostu z 1897 r., który został wysa-

dzony przez wycofujące się wojska rosyjskie 
w 1915 r. „Zefir” zabiera na pokład 98 
pasażerów. Na statku jest grill oraz bufet 
z ciepłymi i zimnymi napojami. W Serocku 
przewidziano czas na odpoczynek na lądzie 
(ok. 2 godz.), a następnie statek wraca do 
Warszawy.

Więcej informacji: rejsy odbywają się do 26 
września w soboty i niedziele w godz. 9–18,  
www.wtp.waw.pl zakładka Dla turystów – 
Warszawskie linie turystyczne
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W okolicy Łomianek jest wiele miejsc zwią-
zanych z kompozytorem. Najbardziej 

znanym jest Żelazowa Wola, miejsce urodzenia 
Fryderyka. Warto przyjechać tu szczególnie 
latem, gdy odbywają się koncerty plenerowe. 
Rzadziej odwiedzany jest kościół w Brochowie, 
w którym w 1806 r. odbył się ślub rodziców 
kompozytora Mikołaja Chopina z Teklą Justy-
ną z Krzyżanowskich, w 1810 r. ochrzczono 
Fryderyka, a w 1832 r. ślub wzięła Ludwika, 
siostra kompozytora. Koncerty chopinowskie 
odbywają się także w Warszawie, gdzie warto 
przy okazji zwiedzić multimedialne muzeum 
(ul. Okólnik 1). Zgromadzono w nim ok. 7,5 
tys. przedmiotów związanych z kompozyto-
rem, m.in. największy na świecie zbiór ręko-
pisów Chopina, listy, pamiątki 
osobiste, a także fotografie    

i obrazy. W 1999 r. część kolekcji wpisano na 
listę Pamięć Świata UNESCO. Wystawa zlokali-
zowana na pięciu poziomach składa się z tzw. 
wysp tematycznych, które zwiedzający mogą 
poznawać w dowolnej kolejności. Od lat przy 
pomniku w Łazienkach Królewskich spotykają 
się wielbiciele muzyki Chopina (w tym roku 
koncerty odbędą się online na www.lazienki-
-krolewskie.pl, w każdą niedzielę o godz. 12). 
Natomiast w dniach 14–31 sierpnia Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina organizuje kolejną 
edycję festiwalu „Chopin i jego Europa” (pro-
gram: www.festiwal.nifc.pl).   

Więcej informacji o Muzeum Fryderyka Chopi-
na i Żelazowej Woli: www.muzeum.nifc.pl. 
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Poleca Barbara Markowska, uczestniczka wycieczki zorganizowanej 
przez Urząd Miejski dla seniorów z Łomianek

Najwięcej propozycji na wakacyjną wy-
cieczkę w pobliżu Łomianek zgłosiła 

na profilu fb Urzędu Miejskiego Anna Ja-
strzębska, która otrzymuje nagrodę głów-
ną, czyli hulajnogę Micro White. Ten model 
polecany jest na długie dystanse, więc 
świetnie sprawdzi się podczas turystycznych 
wyjazdów.

Nagrody niespodzianki otrzymują: Anna Ar-
ciszewska, Adrianna Monika Sawińska i Vic-
toria Bieniek. Dziękujemy za udział w za-
bawie i mamy nadzieję, że z rekomendacji 
skorzysta jak najwięcej osób. Po odbiór 
nagród zapraszamy do Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej przy ul. Staszica 2, 
po telefonicznej zapowiedzi (22 76 86 215).FO
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W wakacje często zwiedzamy odległe 
miasta, pałace i zamki, tymczasem 

blisko także znajdziemy zabytki i to najwyż-
szej klasy. Jednym z nich jest pałac w Nie-
borowie nieopodal Łowicza. Zaprojektowany 
w XVII w. przez znakomitego architekta 
Tylmana z Gameren, od 1774 r. do 1945 r. 
należał do rodziny Radziwiłłów. W XVIII w. 
niektóre wnętrza zaprojektowano w stylu 
rokoko, m.in. spektakularną, do dziś robiącą 
wrażenie na zwiedzających reprezentacyjną 
klatkę schodową wyłożoną kobaltowymi 
holenderskimi płytkami ceramicznymi. Naj-
bardziej okazałym wnętrzem pałacu jest Sa-
lon Czerwony z portretem Anny Orzelskiej, 
córki króla Augusta II Mocnego, uważanej 
za jedną z piękniejszych kobiet tego czasu. 
W rezydencji bywał król Stanisław August 
Poniatowski, a o bogatych zbiorach groma-
dzonych przez właścicieli świadczy obszerny 

(145 stron) spis dzieł sztuki przechowywa-
nych w XIX w. w galerii nieborowskiej. Pałac 
można zwiedzać, stanowi oddział Muzeum 
Narodowego w Warszawie. W pobliskiej 
Arkadii mieści się natomiast ogród roman-
tyczny w stylu angielskim z budowlami 
nawiązującymi do antyku i średniowiecza, 
założony w XVIII w. przez Helenę z Przeź-
dzieckich, żonę Michała Hieronima Radziwił-
ła, właściciela Nieborowa. Znajdował się tu 
wówczas bogaty zbiór sztuki oraz kopii dzieł 
antycznych, a także zabytki średniowiecz-
ne i renesansowe kolekcjonowane przez 
arystokratkę. Warto zobaczyć grotę Sybilli, 
domek gotycki, świątynię Diany czy stylizo-
wany na antyczną ruinę akwedukt.

Więcej informacji na www.mnw.art.pl za-
kładka Nieborów i Arkadia.
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Świetne miejsce na rodzinną wycieczkę. 
Park zlokalizowano na terenie dawnej 

bazy cyrkowej, znajduje się tam wiele 
atrakcji dla dużych i małych zwiedzających 
– największy na Mazowszu park linowy, 
kraina dmuchańców, pole do minigolfa, 
ścianka wspinaczkowa i ekologiczny plac 
zabaw. Działa także wypożyczalnia rowerów 

i sprzętu sportowego. Latem spotkamy tu 
animatorów zabawy, a w każdy weekend 
odbywają się występy cyrkowe i teatralne. 

Więcej informacji: Julinek k. Leszna, park 
otwarty codziennie (w sierpniu pon.–pt. 
11–19, sob.–nd. 10–20), www.julinek.
com.pl.
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W Pomiechówku za Nowym Dworem 
Mazowieckim znajduje się park Dolina 

Wkry (ścieżka przyrodnicza, spacer w ko-
ronach drzew, wieża widokowa) oraz park 
linowy z innymi atrakcjami (m.in. ścianka 
wspinaczkowa, tyrolka, plac zabaw). W po-
bliżu parku można wypożyczyć kajaki. Anna 
Arciszewska na naszym fb poleca ten rejon 
na rodzinne wyjazdy: „Jednym z moich ulu-
bionych miejsc na wycieczkę jednodniową 
jest Pomiechówek. Kajaki, rzeczka, grill, park 

linowy dla dzieci, ścieżki przyrodnicze. Zwy-
kle jeździmy z córką do AquaSurf. Trasy kaja-
kowe można dostosować według preferencji, 
umiejętności i posiadanego czasu. Polecam 
także na trasie zahaczyć o bar Koza – pyszne 
jedzonko przygotowywane na miejscu”.

Więcej informacji: Pomiechówek, ul. Nasielska 
1B, śr.–pt. 11–18, sob.–nd. 10–18, tel. 575 
005 759, https://dolinawkry.pomiechowek.pl.
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Popularnością cieszy się także bezpłatny 
i ogólnodostępny plac zabaw w Błoniu. 

Zgodnie polecały go na naszym fb Adrianna 
Monika Sawińska, Victoria Bieniek i Anna Ja-
strzębska. Otoczony zielenią podzielony jest 
na dwie części – strefę aktywności i strefę 
odpoczynku. Jedną z największych atrakcji 
dla najmłodszych są fontanny, ale w parku 
ustawiono również instrumenty – dzieci 

mogą do woli grać na plenerowych bębnach, 
rurach i cymbałach – oraz krzywe zwiercia-
dła, przy których zawsze jest dużo zabawy 
i śmiechu. Na różnorodnym i kolorowym pla-
cu zabaw znajdują się huśtawki, konstrukcje 
wspinaczkowe i zjeżdżalnie.  

Więcej informacji: park Bajka, ul. Wyszyń-
skiego 10, Błonie.
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Wycieczka na cały dzień i chyba najdalej 
położony punkt na naszej mapie z po-

leceniami, jednak za wyprawą przemawia 
szybki dojazd i wiele atrakcji na miejscu. 
Płock to historyczna stolica Mazowsza oraz 
stolica Polski w latach 1079–1138. Warto 
zwiedzić katedrę pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i zobaczyć kopię 
drzwi płockich, jednego z najważniejszych 
zabytków sztuki romańskiej. Drzwi wyko-
nano z brązu w XII w. i obecnie znajdują się 
w Nowogrodzie Wielkim. Atrakcją turystycz-

ną miasta jest także Muzeum Mazowieckie, 
a szczególnie znajdujące się w jego kolekcji 
bogate zbiory sztuki secesyjnej i art déco. 
Warto pospacerować po Starym Rynku z ra-
tuszem i zajrzeć do pięknie położonego zoo. 
W sezonie letnim często odbywają się w Płoc-
ku plenerowe festiwale i koncerty, opłaca się 
więc zostać do wieczora.

Więcej informacji: Płocka Lokalna Organiza-
cja Turystyczna, Stary Rynek 8, tel. 24 364 
99 90, www.turystykaplock.eu.
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Wyjątkowe miejsce ze zbiorem wąskoto-
rowych pojazdów szynowych. Muzeum 

powstało na bazie taboru oraz infrastruktury 
zlikwidowanej Sochaczewskiej Kolei Dojaz-
dowej. Od kilku lat jest filią Stacji Muzeum 
w Warszawie. W budynku dawnego przed-
szkola kolejowego można zobaczyć wysta-
wy o historii kolei wąskotorowych w Polsce, 
jednak największą atrakcją turystyczną jest 
przejażdżka pociągiem retro. Trasa liczy 18 
km i biegnie m.in. obok kościoła w Brochowie 
(miejsce chrztu Fryderyka Chopina) do stacji 
Wilcze Tułowskie. Tu rozpoczyna się ścieżka 

dydaktyczna (ok. 2,5 km) Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Po postoju w Osadzie 
Puszczańskiej w Tułowicach pociąg wraca do 
muzeum. W Sochaczewie warto również od-
wiedzić Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą ze zbiorem największej 
kolekcji broni, ekwipunku i umundurowania 
z kampanii wrześniowej 1939 r.

Więcej informacji i rozkład jazdy pociągów: 
Muzeum Kolei Wąskotorowej, ul. Licealna 
18, Sochaczew, pon.–nd. 9–17, www.socha-
czew.stacjamuzeum.pl.
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Strategiczne położenie tego miejsca wy-
korzystywano od średniowiecza, a na 

początku XIX w. z rozkazu Napoleona roz-
poczęto budowę twierdzy. Do jej rozbudowy 
przystąpili Rosjanie po stłumieniu powstania 
listopadowego, a modernizacje następowały 
na przełomie XIX i XX w., gdy oparli system 
obronny na twierdzach w Modlinie, Zegrzu 
i Warszawie. Twierdza odegrała ważną rolę 
podczas walk w trakcie I wojny światowej, 
w 1920 r. i kampanii wrześniowej 1939 r. 
Po 1945 r. większość obiektów zajęło Woj-

sko Polskie. Obecnie część terenu oddano 
w dzierżawę, na części znajduje się port 
lotniczy Warszawa-Modlin, a dla turystów 
dostępne są ekspozycje i terenowa trasa 
zwiedzania. W niektórych obiektach kręcono 
sceny do takich filmów, jak „C.K. Dezerterzy” 
i „Pan Tadeusz”, czy do serialu „Czas honoru”.

Więcej informacji: Muzeum Kampanii Wrze-
śniowej i Twierdzy Modlin, ul. Baśki Murmań-
skiej 164, Modlin, tel. 796 468 624, wt.–nd. 
10–17, www.modlinmuzeum.pl.
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Twierdza położona 
u zbiegu trzech rzek: 

Wisły, Narwi i Wkry, liczy już 
sobie ponad 200 lat. Założona 
przez Napoleona, rozbudo-
wana w czasach rosyjskich, 

użytkowana przez wojska polskie, rosyjskie, 
niemieckie, francuskie nosi w sobie ślady 
wszystkich użytkowników. O jej martyrologii, 
zwłaszcza bohaterstwie polskiego żołnierza, 

opowiadają dwa muzea oraz niedawno odno-
wiony cmentarz. Oferuje przygodę zwiedzania 
podziemi, punkty widokowe, ale również liczne 
atrakcje czasowe, jak biegi czy inscenizacje hi-
storyczne. Twierdza ma liczne walory przyrod-
nicze, oferując możliwość uprawiania sportów 
wodnych, spacerów, ścieżki dla rowerów. Dla 
bardziej doświadczonych poszukiwaczy przygód 
możliwa jest eksploracja fortów, które otaczają 
twierdzę dwoma pierścieniami. 
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Dzięki badaniom ar-
cheologicznym wiemy, 

że w tym rejonie przebiegała 
jedna z tras szlaku bursz-
tynowego. Powstawały osa-
dy, prawdopodobnie także 

w miejscu dzisiejszego klasztoru. Skąd te przy-
puszczenia? W Starym Radzikowie, na północ 
od Czerwińska, zachowało się grodzisko, tzw. 
gaik, ze śladami kultów pogańskich. W takich 
miejscach we wczesnym średniowieczu często 
wznoszono kościoły. Możliwe, że tak się stało 
w Czerwińsku, którego strategiczne położenie 
było już wcześniej wykorzystywane. To jedno 
z wyjątkowych miejsc na Mazowszu, w których 
możemy podziwiać architekturę romańską. 
Czerwińsk musiał być wcześnie ufortyfikowa-
ny, nie został bowiem zdobyty w czasie pu-
stoszących okolice najazdów w XIII w. Wiemy, 
że bywali tu królowie, składano cenne wota, 
a o wartości zgromadzonej tu sztuki niech 
świadczy historia z 1939 r. Jeszcze w czasie 

kampanii wrześniowej austriacki historyk sztu-
ki Dagobert Frey, który przygotowywał spis 
zabytków rabowanych z Polski, zainteresował 
się właśnie Czerwińskiem. A konkretnie kołat-
ką czy antabą z XII w. w formie głowy lwa, 
z którego pyska wystawała ludzka główka, 
przymocowaną do romańskich drzwi w bocz-
nym portalu kościoła. 
Warto również pamiętać o niezwykłej prze-
prawie wojsk w 1410 r. Strategia Władysława 
Jagiełły polegała na ominięciu mocno obsa-
dzonych warowni i podejściu do Malborka od 
strony, z której Krzyżacy nie spodziewali się 
króla. To się udało właśnie dzięki przeprawie 
w okolicy Czerwińska. Lekką, ale wytrzyma-
łą konstrukcję mostu łyżwowego spławiono 
Wisłą i złożono na miejscu w około osiem 
godzin. Niezwykła jest koordynacja tej prze-
prawy, bo w jednym czasie i miejscu musiały 
się spotkać tysiące osób (wojsko Jagiełły i Ja-
nusza Starszego) i szybko przedostać się na 
drugi brzeg rzeki.
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Historia położonego na wysokiej skarpie 
Czerwińska przez wieki związana była 

z klasztorem Kanoników Regularnych. Kom-
pleks powstał w XII w., a kościół mieszczący 
się w jego obrębie jest jednym z piękniej-
szych przykładów sztuki romańskiej na 
Mazowszu. Warto zwrócić w nim uwagę na 
portal wejściowy z kapitelami – na lewym 
wyobrażone jest ujarzmienie smoków, na 

prawym maska z liśćmi. To symboliczne 
przedstawienie żywiołów ognia i wody. 
Zapewne na dwóch brakujących kapitelach 
znajdowały się symbole żywiołów ziemi 
i powietrza. Warto też wiedzieć, że w lipcu 
1410 r. w okolicach Czerwińska po moście 
łyżwowym przeprawiły się wojska Władysła-
wa Jagiełły, które pokonały później zakon 
krzyżacki w bitwie pod Grunwaldem.
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Początki miasta związane są z Filipem 
de Girardem, francuskim inżynierem 

i wynalazcą (m.in. turbiny wodnej), którego 
pomnik ustawiono przed dawnym budyn-
kiem resursy. Dziś na jej terenie mieści się 
niewielkie muzeum oraz informacja tury-
styczna, której pracownicy pomogą ustalić 
plan zwiedzania. Z pewnością warto obej-
rzeć dawne wille fabrykantów i unikatową 
panoramę miasta z 1899 r., zabudowania 
poprzemysłowe, które często zamieniane są 
na nowoczesne lofty, sklepy, obiekty kultu-
ry czy gastronomii. Żyrardów zaplanowano 
w I połowie XIX w. jako osadę przemysłową 
ze względu na pobliską rzekę (woda odgry-
wała kluczową rolę przy produkcji lnu) oraz 
stację Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Przy 
głównym placu znajduje się przedszkole 
(z salą balową na piętrze) i neogotycki 

kościół z pięknymi witrażami z pracowni 
Józefa Mehoffera w nawach bocznych. Za 
kościołem warto obejrzeć dawne domy dla 
robotników, pomiędzy którymi do dziś za-
chowały się drewniane komórki lokatorskie. 
Polecamy także wizytę w Muzeum Lniar-
stwa (www.muzeumlniarstwa.pl), w którym 
przewodnik wyjaśni proces powstawania 
lnianych tkanin. Zespół urbanistyczny osady 
z XIX w. zachował się niemal w całości i bez 
zmian. Z tego powodu w lutym br. władze 
miasta skompletowały dokumentację i zło-
żą wniosek o wpis Żyrardowa na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. 

Więcej: Informacja Turystyczna, ul. 1 Maja 
45, Żyrardów, tel. 46 854 28 28, www.re-
sursa.zyrardow.pl.
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W poprzednim numerze 
biuletynu pytaliśmy 
o zielony teren w gmi-
nie Łomianki, który mo-

żemy nazwać parkiem dworskim. Ewa 
Pustoła-Kozłowska, autorka książek 
o Łomiankach, rozwiązuje zagadkę 
i przybliża historię tego miejsca.

Najstarsza osada
Teren, o który pytaliśmy, położony 
jest nad Jeziorem Fabrycznym, po-
między ulicami Wiślaną i Fabryczną. 
To najstarszy ośrodek osadniczy w Ło-
miankach. Podczas prac archeologicz-
nych w latach 90. XX w. odnaleziono 
tam m.in. osadę hutniczą składającą 
się z ok. 300 dymarek z czasów rzym-
skich. Wiele wieków później powstał 
w tym miejscu ośrodek administra-
cyjny i folwark z browarem oraz go-
rzelnią. Z pewnością przyczynił się 
do tego lokalny trakt komunikacyjny 
– dzisiejsza Kościelna Droga – który 
od XV w. łączył folwark i wieś z ko-
ściołem parafialnym w Kiełpinie. 

Rodzina Brühlów
W XVIII w. właścicielem tych dóbr zo-
stał starosta warszawski i generał ar-
tylerii Alojzy Fryderyk von Brühl, syn 
Henryka, ministra króla Augusta III. 
Ciekawostkę stanowi fakt, że funkcję 
administratora mieszkającego wów-
czas przy folwarku pełnił ojciec Karo-

la Ottona Kniaziewicza, późniejszego 
generała i uczestnika insurekcji ko-
ściuszkowskiej, jednego z dowódców 
Legionów Polskich we Włoszech. 

Dworek z parkiem
Wraz ze zmianą właściciela przy fol-
warku powstał dworek. Zamożny 
kupiec Jerzy Fryderyk Poths kupił od 
Alojzego Fryderyka von Brühla rozle-
głe dobra ziemskie Młociny i Łomianki 
z przyległościami. Dworek w Łomian-
kach otoczony był niewielkim parkiem 
z kilkoma alejkami i starodrzewem. I to 
właśnie z tego powodu możemy nazy-
wać to miejsce historycznym parkiem 
dworskim. Elementem kompozycji 
parkowej była Struga Dziekanowska, 
oczka wodne i złamane jak bumerang 
Jezioro Fabryczne, za którym do czasu 
zbudowania (1845 r.) wału przeciw-
powodziowego otwierał się rozległy 
widok na łąki i rozlewiska Wisły. 

Garbarnia i Słonimski
W XX w. na terenie folwarku działał 
zakład Garbarnia H.B. Raabe, który 
wykorzystywał budynki po dawnym 
browarze oraz nowe – z surowej 
czerwonej cegły. Niestety, garbarnia 
zatruwała najbliższą okolicę ścieka-
mi odprowadzanymi do Wisły. Na-
tomiast dawny dworek i park służyły 
rodzinie Raabe i jej gościom, wśród 
których w 1912 i 1932 r. był poeta 

Antoni Słonimski. Napisał nawet o Ło-
miankach wiersz. 

Rewitalizacja i plac zabaw
Po likwidacji garbarni na terenie 
dawnego folwarku wzniesiono kilka 
domów komunalnych, a park zatra-
cił czytelność kompozycji, roślinność 
zdziczała, jeziorko zarosło. Rewita-
lizację tego miejsca przeprowadzo-
no w 2018 r. Ponownie widoczne są 
układy wodne, zachowano starod-
rzew i wykonano nowe nasadzenia, 
wytyczono alejki, pojawiła się mała 
architektura, a także lubiany przez 
mieszkańców plac zabaw.

PYTANIE KONKURSOWE
22 września 1939 r. na polach 
Burakowa poległ major artylerii 
Wojska Polskiego, olimpijczyk, 
szablista. Proszę podać jego imię 
i nazwisko oraz sposób upamięt-
nienia w Łomiankach.
Pierwsze trzy osoby, które nadeślą 
poprawną odpowiedź 
do redakcji (wks@
poczta.lomianki.pl), 
otrzymają książkę 
„Łomianki – spotkania 
z historią”. Na odpo-
wiedzi czekamy do 20 
sierpnia. Informacje 
i regulamin: www.lomianki.pl.

Rozwiązanie konkursu z poprzed-
niego numeru biuletynu. Prawi-
dłowa odpowiedź: Obecny teren 
rekreacyjny z placem zabaw dla 
dzieci przy ul. Fabrycznej. Jako 
pierwsi prawidłowej odpowiedzi 
udzielili: Marzena Skwarek, To-
masz Gogol i Marcin Makuchow-
ski. Gratulujemy! Po odbiór książek 
„Łomianki – spotkania z historią” 
zapraszamy do Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej przy ul. 
Staszica 2, po telefonicznej zapo-
wiedzi (22 76 86 215).

Rozpoczynamy cykl publikacji o historii Łomianek. Co miesiąc będziemy zamieszczać pytanie 
konkursowe, które jednocześnie będzie zapowiedzią kolejnego tematu w tej rubryce. 

PARK DWORSKI

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA
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Anna Bernatowicz-
-Sobiech, przewod-
nicząca Rady Se-
niorów

Jestem absolwent-
ką Uniwersytetu 
Warszawsk iego . 

Przez blisko 20 lat prowadziłam 
firmę, zajmującą się m.in. badania-
mi społeczności lokalnych i władz 
samorządowych oraz analizami 
skuteczności rozwiązywania pro-
blemów społecznych. Od 11 lat 
społecznie pełnię funkcję wice-
prezesa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Łomiankach, w którym 
staram się mieć wpływ na aktyw-
ność mieszkańców w dojrzałym 
wieku. W 2018 r. zostałam rad-
ną powiatu warszawskiego za-
chodniego, a pod koniec 2019 r. 

przewodniczącą nowo powołanej 
Rady Seniorów.

Czym zajmuje się Rada Senio-
rów?
W Łomiankach osoby 60+ stano-
wią prawie 20 proc. wszystkich 
mieszkańców gminy. Rada repre-
zentuje interesy i potrzeby star-
szych mieszkańców wobec władz 
samorządowych. Jest ciałem 
o charakterze opiniująco-dorad-
czym, które ma prawo do zgła-
szania własnych wniosków oraz 
inicjatyw. Współpracuje z różnymi 
organizacjami, które zajmują się 
problemami tej grupy wiekowej. 
Wspiera akcje dotyczące profilak-
tyki i promocji zdrowia seniorów 
oraz działania mające na celu ak-
tywizację osób starszych, a także 
integrację środowiska.  

RADA SENIORÓW

Alicja Siemianow-
ska-Woźniak, sołtys 
Sadowej, zastępca 
przewodniczącej 
Rady Seniorów

Jestem mieszkan-
ką Sadowej od 32 
lat. Od ponad 20 

lat pracuję dla moich sąsiadów jako 
sołtys. W styczniu 2020 r. zosta-
łam wiceprzewodniczącą Rady Se-
niorów. Dodatkowo (od 18 lat) peł-
nię funkcję sędziego społecznego, 
czyli ławnika. Przez ponad sześć lat 
pracowałam dla mieszkańców gmi-
ny jako członek Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i w tym roku znów włą-
czyłam się w prace komisji. Z na-
tury jestem społecznikiem. Lubię 
ludzi i z radością pomagam im, gdy 
tylko mam taką możliwość. Każda 
z funkcji społecznych, jakie pełnię, 

jest dla mnie ważna i przynosi mi 
dużo satysfakcji. Od sześciu lat je-
stem na emeryturze, ale nie przy-
pominam sobie dnia, w którym mo-
głabym się nudzić. Praca na rzecz 
lokalnej społeczności pochłania 
mnie bez reszty. Bez niej nie była-
bym sobą.

Czym zajmuje się sołtys? 
Sołtys to organ wykonawczy jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
Wybierają go mieszkańcy wsi. Re-
prezentuje sołectwo na zewnątrz 
i stanowi swoisty łącznik między 
mieszkańcami a gminą. Zwołuje 
zebrania wiejskie, podczas których 
planuje zadania konieczne do re-
alizacji w swojej wsi. Wraz z gminą 
organizuje wydarzenia dla miesz-
kańców sołectwa i próbuje rozwią-
zywać problemy, z którymi się do 
niego zwracają.
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Rada Seniorów w Łomiankach
radaseniorow@poczta.lomianki.pl
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Dwa lata temu w Łomiankach powołano Radę Seniorów, której 
głównym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób 
starszych mieszkających na terenie gminy oraz zwiększenie 
zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej 
społeczności.

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Pani Burmistrz, a co z obietnicą z marca? „Sprawa ul. 
Brzegowej jest pilna i zaplanowaliśmy działania tym-
czasowe. Dziś (2 marca) rozpoczęliśmy prace pole-
gające na uzupełnieniu ubytków i doziarnieniu oraz 
zagęszczeniu nawierzchni ul. Brzegowej jako środek 
zaradczy. Do końca maja br. wykonamy trwałą na-
wierzchnię jezdną o minimalnych parametrach, za-
pewniających jednak ciągłość i równość powierzchni 
na szerokości wynikającej z aktualnych granic działek 
będących we władaniu gminy. To pozwoli na swobod-
ne i bezproblemowe korzystanie z ulicy”. To co z tą na-
wierzchnią? Mamy za chwilę sierpień.
Szanowna Pani, wkrótce rozpoczynają się prace wod-
no-kanalizacyjne w ul. Brzegowej. Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Łomiankach podpisał umowę z wyko-
nawcą. Po zakończeniu prac wodno-kanalizacyjnych 
i uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę rozpoczniemy 
inwestycję drogową w tej ulicy. Do czasu przystąpienia 
do robót wodno-kanalizacyjnych w ciągu ul. Wiślanej 
i ul. Brzegowej Urząd Miejski zlecił naprawę najwięk-
szych (zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogo-
wego) ubytków w jezdni. W sierpniu zaplanowane są 
dodatkowe równania i uzupełnienie ubytków. Został 
rozstrzygnięty również przetarg (RZP.271.09.2021) na 
opracowanie kompleksowych dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych w ramach „Rozbudowy ul. Wiśla-
nej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ul. 
Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobra-
zowej” (2018/23).

Przebudowa Fabrycznej jest dużym utrudnieniem dla 
mieszkańców. Codziennie mam problem z dojazdem 
do własnego domu. Kiedy zakończy się ten remont?
Szanowny Panie, gmina Łomianki podpisała umowę na 
rozbudowę ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunika-
cyjnej. To jeden z największych prowadzonych obecnie 
projektów, na który gmina pozyskała w 2020 r. dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaawanso-
wanie robót wygląda następująco:
– frezowanie nawierzchni na całym odcinku ul. Fa-
brycznej 100%,
– budowa kanalizacji deszczowej 85%,
– roboty ziemne (korytowanie pod podbudowę jezdni) 
75%,
– podbudowa z kruszywa pod jezdnią 60%,
– ustawienie krawężników i obrzeży 50%,
– wykonanie podbudowy pod chodniki i ścieżkę rowe-
rową 50%,
– budowa oświetlenia ulicznego 50%,
– usuwanie kolizji teletechnicznych 90%.
Prace powinny się zakończyć do 21 września br.

Pytania do pani burmistrz można zadawać przez for-
mularz na stronie www.lomianki.pl.
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Uchwała absolutoryjna
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej (RIO) zdecydowało – uchwała absolu-
toryjna jest nieważna.

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej (XLI 
sesja) radni głosowali nad zatwierdzeniem/
niezatwierdzeniem sprawozdania finan-
sowego z wykonania budżetu za 2020 r. 
i udzieleniem/nieudzieleniem burmistrzo-
wi Łomianek absolutorium. Radni podjęli 
uchwały mimo wskazanych przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową przeszkód (RIO 
w uchwale stwierdziła, że komisja rewizyj-
na nie dokonała rozstrzygnięcia w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia burmistrzo-
wi absolutorium, nie można zatem nad 
nim procedować). Radca prawny wyjaśnił 
w trakcie sesji radnym, że podjęcie uchwał 
w tym zakresie z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością skutkować bę-
dzie stwierdzeniem ich nieważności. 
20 lipca 2021 r. Kolegium RIO orzekło nie-
ważność obu podjętych uchwał, stwierdza-
jąc, że były podjęte z rażącym naruszeniem 
prawa. Kolegium RIO odniosło się w uza-
sadnieniu nie tylko do rażących błędów 
proceduralnych, lecz także do naruszenia 
prawa w kwestiach merytorycznych: „Ab-
solutorium jest instytucją kontroli pracy 
organu wykonawczego [burmistrza – red.] 
o ograniczonym przedmiotowo zakresie 
i nie może być wykorzystywane przez or-
gan stanowiący [Radę Miejską – red.] do 
oceny całokształtu działalności organu wy-
konawczego. Dokonując oceny wykonania 
budżetu, rada powinna czynić to w sposób 
kompleksowy, odnosząc się do całości wy-
konania planu finansowego, jakim jest bu-
dżet, nie koncentrować się na kwestiach 
z nim niezwiązanych”. (…) „Nieudzielenie 
absolutorium z przyczyn innych niż doty-
czące wykonania budżetu stanowi istotne 
naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o sa-
morządzie gminnym”.
Warto podkreślić, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowa-
ła wykonanie budżetu gminy Łomianki 
za 2020 r. Łomianki znalazły się także na 
trzecim miejscu wśród 642 gmin miejsko-
-wiejskich w rankingu finansowym samo-
rządu terytorialnego za 2020 r. Ranking na 
podstawie dokumentów finansowych gmin 
ocenia gospodarność finansową włodarzy.
Stwierdzenie nieważności oznacza w prak-
tyce, że radni nie podjęli skutecznie uchwał: 
za przyjęciem/nieprzyjęciem sprawozdania 
finansowego za 2020 r. oraz udzielenia/
nieudzielenia burmistrzowi Łomianek ab-
solutorium za 2020 r. Procedury nie można 
powtórzyć. / mjr

Podziękowanie
Pani burmistrz Łomianek Małgorzacie Żebrow-
skiej-Piotrak, zastępcy burmistrza Łomianek panu 
Witoldowi Gawdzie, konserwatorowi zabytków 
pani Grażynie Szczypce-Kozłowskiej oraz naczel-
nikowi Wydziału Inwestycji i Remontów panu 
Radosławowi Nowakowi – składamy serdeczne 
podziękowanie za odrestaurowanie figury Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszaw-
skiej róg ul. Fabrycznej w Łomiankach.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Parafia św. Małgorzaty w Łomiankach

Ocena merytoryczna wniosków
Do 23 sierpnia br. przedstawimy listę zweryfikowanych projektów, 
które zgłoszono w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycy-
pacyjnego na rok 2022. W pierwszym tygodniu września odbędzie 
się głosowanie.

Weryfikacja formalnoprawna polega na ocenie poprawnego wypełnie-
nia formularza zgłoszenia, zgodności projektu z zadaniami własnymi 
gminy związanymi z infrastrukturą i miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, sprawdzeniu statusu prawnego terenu, którego 
dotyczy zgłoszenie, oraz poprawnego oszacowania kosztów realizacji 
projektu. Niespełnienie jednego z tych kryteriów skutkuje negatywną 
oceną formalnoprawną. Weryfikację przeprowadzają komórki meryto-
ryczne Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
30 sierpnia br. o godz. 18 w auli ICDS (ul. Staszica 2) odbędzie się spo-
tkanie autorów projektów z mieszkańcami, a w dniach 1–7 września 
br. mieszkańcy będą głosować na wybrane przez siebie projekty. Aby 
zagłosować, trzeba wypełnić formularz online (będzie zamieszczony na 
www.lomianki.pl) lub formularz w wersji papierowej, który należy wrzu-
cić do jednej z urn dostępnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (ul. 
Warszawska 115 lub ul. Staszica 2) i w Centrum Kultury (ul. Wiejska 
12A). Każdy pełnoletni, czyli uprawniony do głosowania mieszkaniec 
gminy może wskazać dowolną liczbę projektów pod warunkiem, że ich 
łączna wartość nie przekroczy puli środków (1 mln zł). Ogłoszenie wy-
branych do realizacji projektów nastąpi do 10 września br.

Sprostowanie
W lipcowym numerze biuletynu, w tekście „Ranking Finansowy Sa-
morządu Terytorialnego w Polsce 2020” (BIUM 7/2021) pojawił się 
błąd. Wyjaśniamy, że organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpa-
czu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, której głównym part-
nerem merytorycznym jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu podpisał umowę z Fundacją 
dotyczącą realizacji „Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialne-
go w Polsce 2020”, który będzie promowany podczas Forum Ekono-
micznego. Dzięki umowie przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicz-
nego będą m.in. uczestnikami merytorycznych paneli dyskusyjnych.

Monika Brodowska
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Gospodarka odpadami
Przypominamy, że 10 sierpnia br. mija 
termin składania deklaracji w sprawie 
opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Deklaracje w formie papierowej dostęp-
ne są w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach przy ul. Warszawskiej 115 i 71. 
Mieszkańcy znajdą tam wypełnione 
wzory formularzy, wyjaśnią z konsul-
tantem wątpliwości dotyczące obliczeń 
oraz złożą deklarację. Formularze w for-
mie aktywnych arkuszy dostępne są 
na www.lomianki.pl i uwzględniają ulgi 
przysługujące w obliczeniach dla nie-
ruchomości opomiarowanych i nieopo-
miarowanych. Można je składać przez 
platformę ePUAP. W przypadku pytań 
należy napisać (odpady@poczta.lomian-
ki.pl) lub zadzwonić (tel. 22 768 62 25; 
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16) do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej.

Urszula Wysocka, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej

Deklaracje moż-
na składać elek-

tronicznie, a także 
w urzędzie. Cieszę 
się, że cała procedura 
przebiega dość płyn-
nie, a mieszkańcy, 
którzy początkowo 
bardzo sceptycznie 
podchodzili do uzależ-

nienia stawki za odbiór odpadów od zu-
życia wody, wykazują dużo zrozumienia, 
spora grupa zapłaci za odpady mniej, dla 
części stawka zmieni się nieznacznie. 
Najczęściej pomagamy mieszkańcom 
w wyliczeniu wymiaru opłaty, pojawiają 
się także pytania dotyczące okresu roz-
liczeniowego. Wyjaśniam, że bez wzglę-
du na termin złożenia deklaracji nowy 
wymiar opłaty obowiązuje od 1 lipca 
br. Oznacza to, że już za lipiec należy 
wnieść opłatę zgodnie z nowymi zasa-
dami. Mieszkańcy wahają się również, 
co zaznaczyć w części B formularza: 
pierwsza deklaracja czy nowa (kolejna) 
deklaracja. Doprecyzowując: pierwsza 
deklaracja dotyczy nowych mieszkań-
ców, którzy dotychczas nie byli objęci 
gminnym systemem odbioru odpadów. 
Pozostałe osoby zakreślają punkt „nowa 
(kolejna) deklaracja”. Jeśli pojawiają się 
dodatkowe pytania, systematycznie 
udzielamy na nie odpowiedzi. 

Pikniki sołeckie
W łomiankowskich sołectwach w miesiącach letnich tradycyjnie orga-
nizowane są pikniki. W sierpniu odbędą się dwa, a kolejne zaplanowa-
no we wrześniu.

Dożynki Sołeckie w Dzieka-
nowie Nowym odbędą się 22 
sierpnia (w godz. 14–19). Za-
planowano atrakcje dla dzieci 
i poczęstunek. Natomiast piknik 
rodzinny w Sadowej odbędzie 
się 29 sierpnia (w godz. 13–17) 
na terenie szkoły podstawowej 
(ul. Strzelecka 35). W programie 
gry i zabawy, teatrzyk dla dzie-
ci (godz. 14) oraz poczęstunek. 
Więcej informacji opublikujemy 
wkrótce na www.lomianki.pl 
w Kalendarium wydarzeń.

Kiedy pieszy ma pierwszeństwo? 
Obowiązują nowe przepisy zwiększające 
bezpieczeństwo pieszych na drogach.

Osoby wchodzące na przejście dla pieszych 
mają pierwszeństwo przed pojazdem z wy-
jątkiem tramwaju (pierwszeństwo, gdy znaj-
dują się już na przejściu). Kierowca, zbliżając 
się do przejścia, jest obowiązany zmniejszyć 
prędkość. Przepisy nie zwalniają jednak pie-
szych z obowiązku zachowania ostrożności i w dalszym ciągu zabra-
niają wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Ważną 
zmianą jest wprowadzenie zakazu korzystania z telefonu lub innego 
urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko. Zdecydowano, że dopuszczalna maksy-
malna prędkość pojazdu na obszarze zabudowanym przez całą dobę 
wynosi 50 km/h. Natomiast na autostradach i drogach ekspresowych 
wprowadzono określone odstępy między pojazdami, np. przy prędko-
ści 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. / Biuro Ruchu 
Drogowego KGP
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Szczepienia
Przychodnie w naszej gminie dysponują dużą liczbą dawek i wolnych 
terminów, dlatego zachęcamy do zaszczepienia się w Łomiankach.

Szczepienia odbywają się w placówkach: 
• Startmed w Dąbrowie (ul. Partyzantów 
23, 571 550 950), 
• Royalmed (ul. Wiślana 36, 533 702 
703), 
• SPZZLO Warszawa-Żoliborz (ul. Szpital-
na 6, 22 751 10 55), 
• NZOZ Łomianki (ul. Warszawska 31, 22 
751 69 91), 
• CMP – NZOZ Oddział w Łomiankach 
(ul. Warszawska 55, 22 737 50 50).

Osoby, które chcą się zaszczepić i mają aktualne orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami lub są w grupie wiekowej 70+ i mają trud-
ność z dotarciem do punktu szczepień, powinny zadzwonić (516 768 
500, pon. 10–18, wt.–pt. 8–16) minimum dwa dni przed planowaną 
datą szczepienia i zgłosić potrzebę skorzystania z transportu.
NFZ zorganizował wyjazdowe punkty szczepień dla pacjentów, którzy 
ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie 
stacjonarnym. Aby skorzystać z takiej pomocy, należy zadzwonić do 
swojej poradni POZ.
Mobilny punkt szczepień będzie działał w czasie pikników sołeckich: 
29.08 br. w Sadowej (ul. Strzelecka 35, godz. 13–17) oraz 19.09 br. 
w Łomiankach (al. Chopina, skwer, godz. 16–20).

Cyberbezpieczeństwo
Wzrasta aktywność stron 
wyłudzających dane oso-
bowe i uwierzytelniające. 
Aby im przeciwdziałać, 
powstała lista ostrzeżeń 
zawierająca wykaz witryn 
stanowiących zagrożenie dla użytkow-
ników internetu. 

Zespół CERT Polska, działający w struk-
turach instytutu badawczego NASK 
(Naukowej i Akademickiej Sieci Kom-
puterowej), wspólnie z operatorami te-
lekomunikacyjnymi monitorują strony 
wyłudzające dane osobowe i uwierzy-
telniające do kont bankowych i serwi-
sów społecznościowych. Powstała lista 
ostrzeżeń, którą każdy może pobrać 
i wdrożyć w swoich systemach bezpie-
czeństwa. Informacje o phishingu, czy-
li metodzie wyłudzenia danych m.in. 
przez podstawioną stronę internetową, 
odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania oraz lista ostrzeżeń dostępne są 
na stronie: www.cert.pl w zakładce Lista 
ostrzeżeń. / Artur Gajowniczek

Otwarte Ogrody 
Spotkania z artystami na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń or-
ganizowanych w Łomiankach. W tym roku Otwarte Ogrody Artystów 
Dąbrowy odbędą się 12 września.

Przygotowania już trwają. Artyści wybierają prace, zgłaszają się też nowe 
osoby, nasi sąsiedzi, którzy zaproszą do swoich pracowni. W tym roku 
poznamy trzy nowe miejsca. Jednym z nich będzie pracownia rzeźby 
profesora Józefa Szczypki, wieloletniego nauczyciela akademickiego 
w dziedzinie rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczący w zajęciach plastycznych 
prowadzonych przez Halinę i Bartłomieja Kuźnickich w świetlicy 
w Burakowie wystawią prace w ogrodzie w Dąbrowie Leśnej przy         
ul. Pionierów. Nowym miejscem będzie też ul. Żwirowa, gdzie poznamy 
dzieła Jagienki Król i jej syna Gustawa Maja. Tegoroczna, siódma edycja 
Otwartych Ogrodów odbędzie się 12 września w godz. 13–18. Mapki 
z trasą znajdą się na plakatach, w gazetach lokalnych oraz na Face-
booku: Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy. / Aneta Szlupowicz

Bezpłatne porady 
prawne 
Na terenie powiatu war-
szawskiego zachodniego 
działa pięć punktów nie-
odpłatnej pomocy praw-
nej. Jeden z nich zlokali-
zowany jest w Łomiankach 
w ICDS.

Pomoc prawna obejmuje m.in. wska-
zanie osobie uprawnionej do uzyska-
nia porady sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego czy sporządzenie 
projektu pisma w zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomocy (w określonych 
przypadkach). Natomiast pomoc nie 
obejmuje spraw związanych m.in. z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej 
z wyjątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia. Zapisy na porady prawne 
i mediacje przyjmowane są wyłącznie 
pod numerem telefonu: 22 733 72 83 
w poniedziałki i czwartki. Więcej infor-
macji (ogólne zasady, godziny, osoby 
uprawnione) na www.lomianki.pl w za-
kładce Aktualności.
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RZP.271.08.2021 „Wykonanie cząst-
kowych robót brukarskich oraz 
ogólnobudowlanych w drogach na 
terenie gminy Łomianki”. Zawarto 
umowę z wykonawcą: Tombud Firma 
Handlowo-Usługowa Tomasz Anusz-
kiewicz z siedzibą w Wieliszewie, ul. 
Krótka 4. 

RZP.271.09.2021 Opracowanie kom-
pleksowych dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych „Rozbudowy ul. 

Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej 
do ul. Brzegowej oraz ul. Brzegowej 
na odcinku od ul. Wiślanej do ul. 
Krajobrazowej” (2018/23). Zawarto 
umowę z wykonawcą: ROBIMART 
Sp. z o.o., ul. Mechaników 1A, lok. 3, 
05-800 Pruszków.

RZP.271.10.2021 „Uzupełnianie i od-
twarzanie oznakowania drogowego 
oraz wprowadzanie nowych organiza-
cji ruchu na terenie gminy Łomianki”. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 

wykonawcy: firmy Krzysztof Ducki, ul. 
Lawendowa 1, 05-152 Kazuń Nowy. 
Trwa procedura zawierania umowy.

RZP.271.11.2021 Wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania w budyn-
ku publicznym przedszkola oraz re-
mont instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i centralnego ogrzewania w budynku 
mieszkalnym dwulokalowym, zloka-
lizowanym przy przedszkolu przy ul. 
Konopnickiej 65: „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej” 

W lipcu podpisaliśmy kolejne dwie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, 
a także umowę na konserwację gminnych placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk.

PRACE REMONTOWE
I BUDOWLANE

WYDZIAŁ INWESTYCJI 
I REMONTÓW
Trwające roboty budowlane
1. Rozbudowa ul. Długiej: przebudowa 
infrastruktury drogowej oraz ustawia-
nie krawężników betonowych wraz 
z poboczem chłonnym zabezpieczo-
nym płytami ażurowymi.
2. Rozbudowa ul. Fabrycznej: wykona-
nie kanału kanalizacji deszczowej do 
wysokości Banku PKO, przebudowa 
infrastruktury drogowej, wykonywanie 
warstwy konstrukcyjnej pod układ no-
wej jezdni od ul. Pawłowskiej w kierun-
ku ul. Warszawskiej.
3. Czasowa organizacja ruchu na ul. 
Cyprysowej oraz roboty rozbiórkowe 
i przygotowawcze.
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego 
w obrębie pętli autobusowej przy ul. 
Konopnickiej w kierunku przedszkola 
samorządowego. 

Projekty inwestycyjne 
1. Opracowywanie dokumentacji tech-
nicznej rozbudowy ul. Wiślanej (ul. Rol-
nicza – ul. Brzegowa), ul. Brzegowej (ul. 
Wiślana – ul. Krajobrazowa) i ul. Baonu 
„Zośka”.
2. Przygotowywanie postępowania na 
opracowanie koncepcji łącznika pomię-
dzy ul. Strumykową a ul. Warszawską.

3. Przygotowywanie aktualizacji pro-
jektów stałej organizacji ruchu dla ul. 
Spokojnej (ul. Fabryczna – ul. Wiślana) 
oraz ul. Szymanowskiego (al. Chopina – 
Kościelna Droga).
4. Przygotowywanie materiałów do 
postępowania przetargowego na bu-
dowę pętli autobusowej przy ul. Koł-
łątaja wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną pomiędzy ul. Równoległą 
a ul. Sierakowską.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH

Wiślana, Brzegowa i Łużycka
19 lipca br. podpisano umowę na bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
brakujących odcinków sieci wodocią-
gowej w ulicach: Wiślanej (Kościelna 
Droga – ul. Brzegowa), Brzegowej (ul. 
Wiślana – działka nr ew. 223/9 obręb 
Łomianki Dolne) oraz na całej długo-
ści ul. Łużyckiej. Wartość kontraktu to
3 353 170 zł (netto).

Rolnicza
23 lipca br. podpisano umowę na reali-
zację budowy sieci kanalizacyjnej sani-
tarnej oraz brakujących odcinków sieci 
wodociągowej w ul. Rolniczej (ul. Wikli-
nowa – do granicy z gminą Czosnów). 

Wartość kontraktu to 9 946 388,72 zł 
(brutto). Przekazanie placu budowy na-
stąpiło 28 lipca br. O harmonogramie 
prac będziemy informować na bieżąco.

WYDZIAŁ GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ
Place zabaw
Urząd Miejski podpisał umowę z firmą 
zewnętrzną na konserwację gminnych 
placów zabaw, siłowni plenerowych 
i boisk. Wykonawca na bieżąco realizu-
je naprawy z funduszu interwencyjne-
go, wymienił również piasek na placu 
zabaw przy ul. Fabrycznej.

TEKST: ANDRZEJ BONIAKOWSKI (WIR), 
ROBERT CHYCHŁOWSKI (ZWIK)
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), 
w ramach strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Pan-
cerz i Centrum Handlowe Auchan”.

Obszar objęty sporządzeniem planu 
miejscowego określono w załączniku 
nr 1 Uchwały XL/473/2018 z dnia 
8 marca 2018 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Pancerz i Centrum Handlowe 
Auchan”.

Projekt planu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko zostanie 
wyłożony w dniach od 10 sierpnia 
2021 r. do 1 września 2021 r. w Wy-
dziale Geodezji, Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach, ul. Warszawska 71 
oraz na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Łomianek 
(w zakładce Ogłoszenia, informacje 
i wykazy).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się 19 sierpnia 
2021 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. 
Staszica 2, o godzinie 17.00. Dyskusja 
publiczna zostanie przeprowadzona 
z zachowaniem reżimu sanitarnego 
i wszystkich środków ostrożności 
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 
ministra zdrowia i głównego inspek-
tora sanitarnego.

Osoby zainteresowane udziałem 
w dyskusji publicznej w auli ICDS zo-
bowiązane są do uprzedniego zgło-
szenia chęci uczestnictwa. Zgłosze-
nia należy dokonać poprzez pocztę 
elektroniczną na adres: konsulta-
cje@poczta.lomianki.pl w terminie 
do 16 sierpnia 2021 r. Przy zapisach 
należy podać imię i nazwisko oraz nr 
telefonu.

W zależności od występującego sta-
nu epidemii zastrzegam sobie prawo 
do przeprowadzenia dyskusji publicz-
nej wyłącznie za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
dyskusji publicznej będą obwieszczo-
ne w BIP oraz na stronie gminy www.
lomianki.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi do projektu planu miej-
scowego oraz wnioski i uwagi do pro-
gnozy oddziaływania na środowisko 
należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach, ul. Warszaw-
ska 115, bądź drogą pocztową na ad-
res: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. 
Warszawska 115, 05-092 Łomianki, 
lub w formie elektronicznej za pomo-
cą środków komunikacji elektronicz-
nej poprzez pocztę elektroniczną na 
adres: um@poczta.lomianki.pl lub za 
pomocą platformy ePUAP, a w przy-
padku prognozy oddziaływania na 
środowisko także ustnie do protoko-
łu, w terminie od 9 sierpnia 2021 r. do 
15 września 2021 r. Uwaga powinna 
zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i ozna-
czenie nieruchomości, której uwaga 
dotyczy. Wzór pisma dostępny jest na 
stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej (w zakładce Biuro Obsługi Miesz-
kańca/Wnioski, formularze, karty, 
zgłoszenia). 

Z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych 
można się zapoznać na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

(2020/36). Postępowanie unieważ-
niono, nie wpłynęła żadna oferta.

RZP.271.12.2021 Kompleksowy re-
mont łazienek, szatni oraz natry-
sków wraz z armaturą na trzech kon-
dygnacjach w szkole podstawowej 
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akin-
sa 6 w Łomiankach. Termin składania 
ofert: 30.07.2021 r.

RZP.271.13 .2021 „Odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji o kodzie 20 
02 01 z terenu gminy Łomianki oraz 
z terenu Gminnego Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. 
Brukowej 2A w okresie sierpień – gru-
dzień 2021 r.”. Zawarto umowę z firmą: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ło-
miankach Sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 
05-092 Łomianki.

RZP.271.14.2021 Budowa przed-
szkola miejskiego oraz placu zabaw 

wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi przy ul. Piaskowej w Ło-
miankach: „Projekt i budowa nowe-
go przedszkola na terenie Dąbrowy 
Leśnej” (2017/20). Termin składania 
ofert: 27.07.2021 r.

RZP.271.15.2021 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do szkół wraz 
z opieką w roku szkolnym 2021/2022. 
Wpłynęły trzy oferty. Trwa procedu-
ra wyłaniania wykonawcy.
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Coraz więcej osób sięga po wszelkiego rodzaju używki. Ten problem 
dotyka nas niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, statusu 
społecznego czy miejsca zamieszkania. 

SUBSTANCJE
PSYCHOAKTYWNE

Obserwuje się wzrost liczby 
uzależnień wśród młodzieży 
i młodych dorosłych. Wa-

kacje to czas sprzyjający pierwszym 
eksperymentom z różnego rodzaju 
używkami. Łatwy do nich dostęp 
powoduje, że problem uzależnienia 
rozprzestrzenia się i obejmuje osoby 
nieświadome zagrożenia.

Ucieczka od problemów
Młodzi ludzie szczególnie w okre-
sie dorastania są bardzo podatni 
na wpływy otoczenia i coraz czę-
ściej traktują środki psychoaktywne 
(m.in. alkohol, narkotyki, dopalacze) 
jako antidotum na problemy w rela-
cjach rówieśniczych oraz z dorosły-
mi, zwłaszcza z rodzicami. Substan-
cje psychoaktywne stanowią dla 
nich sposób na ucieczkę od codzien-
ności, formę poszukiwania nowych 
doświadczeń. Badania statystyczne 
pokazują, że zachowanie abstynen-
cji do 18. r.ż. jest dużym wyzwa-
niem. Według analiz Europejskiego 
Programu Badań Szkolnych nad 
Używaniem Alkoholu i Narkotyków, 
80 proc. badanych w wieku 15–16 
lat sięgnęło po alkohol, a w wieku 
17–18 lat liczba ta wynosi 92 proc. 

Najczęściej używanym narkotykiem 
jest marihuana lub haszysz, w wieku 
15–16 lat sięgnęło po nie 21 proc. 
badanych, 37 proc. zaś w przedziale 
17–18 lat. 

Ważna profilaktyka
Skuteczna profilaktyka wymaga od 
rodziców i opiekunów więcej uwagi, 
wsłuchiwania się w głos dzieci tak, 
aby wychować ludzi, którzy potrafią 
skutecznie poradzić sobie z poku-
sami i żyć bez korzystania z niebez-
piecznych używek. Dlatego rodzice 
i opiekunowie, rozmawiajcie częściej 
z dziećmi o ich problemach i spra-
wach bieżących! 

Gdzie szukać pomocy?
W gminie Łomianki działa Gminna 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Dyżury od-
bywają się w każdą środę w godz. 
16–19 przy ul. Baczyńskiego 7 
(tel.: 516 768 864, e-mail: gkrpa@
lomianki.pl). Porad udzielają także 
terapeuci: Olga Jamroz (pon. 12–18, 
tel. 516 768 864, problemy alkoho-
lowe) oraz Anna Twierdziańska (śr. 
15.30–19.30, tel. 502 336 947, pro-
blemy narkotykowe).

TEKST: MARCIN CHMIELEWSKI, GKRPA W ŁOMIANKACH

Nie czekaj do września!
Spisz się już teraz i wypełnij obowią-
zek udziału w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021).

Rachmistrzowie dość często spotykają 
się z odmową od osób, które twierdzą, 
że mają czas na spisanie się do 30 wrze-
śnia. To rzeczywiście termin końcowy 
NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza 
oznacza, że nie można już czekać dłużej 
i należy się spisać z jego pomocą.

Online
Podstawową metodą spisową jest 
formularz online dostępny na stronie
https://spis.gov.pl/. Aplikacja dostępna 
jest całą dobę i od momentu pierw-
szego logowania mamy 14 dni na do-
kończenie spisu. Jest to metoda naj-
wygodniejsza i nie wymaga kontaktu 
z rachmistrzem. 

Przez telefon
Natomiast samospis przez telefon (in-
folinia 22 279 99 99) to odpowiednia 
opcja dla osób, które nie mają kom-
putera z internetem i które wolą mieć 
wsparcie rachmistrza. Z tej możliwości 
powinny też skorzystać osoby, które 
rozpoczęły spis samodzielnie przez in-
ternet, nie dokończyły formularza, mi-
nęło już 14 dni od momentu logowania 
i ponowny dostęp do aplikacji spisowej 
został zablokowany. 

W Urzędzie Miejskim
W każdej gminie i mieście w Pol-
sce funkcjonuje stanowisko spisowe, 
a wsparciem służy przeszkolony pra-
cownik urzędu. Na wizytę w Gmin-
nym Punkcie Spisowym w Łomiankach 
należy umówić się telefonicznie: 66 
834 559 lub 666 834 547 (pon.–pt. 
8–20).  

Kara grzywny
Jeśli przegapimy termin spisu, to popeł-
nimy wykroczenie. A to może oznaczać 
grzywnę – jej wysokość zależy od de-
cyzji sądu i może sięgać nawet 5 tys. 
zł. Również odmowa udzielona rachmi-
strzowi jest traktowana jako niewywią-
zanie się z obowiązku spisowego, dlate-
go nie warto zwlekać. / GUS
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KAMPINOSKI PARK 
NARODOWY

Kampinoskie bagna
KPN rozpoczął projekt Kampinoskie 
Bagna II (Kampinos WetLIFE), które-
go celem jest poprawa stanu mokra-
deł wybranych fragmentów puszczy 
i ochrona licznych gatunków roślin 
oraz zwierząt związanych z mokra-
dłami. Ponadto w lipcu odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach z dyrekcją 
i pracownikami Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. Rozmawiano o do-
brych praktykach w zakresie retencji 
wód opadowych na terenach gminy 
i KPN oraz rewitalizacji Strugi Dzie-
wanowskiej.

Historia jednego zdjęcia
Opowiada Anna Kębłowska, bota-
niczka i asystentka naukowa w ze-
spole ds. nauki i monitoringu przyro-
dy KPN.

Jaką rolę spełniają łąki na terenie 
KPN?
Łąki są półnaturalnymi ekosystema-
mi powstałymi na skutek wieloletniej 
gospodarki człowieka. Ich roślinność 

jest bardzo różnorodna w zależności 
od warunków wodnych, glebowych 
czy sposobu użytkowania, a wiele ga-
tunków roślin na nich występujących 
objętych jest ochroną. To także miej-
sca życia zwierząt, owadów i grzy-
bów, które wraz z roślinami utrzy-
mują wzajemną równowagę w tych 
ekosystemach, jeśli są prawidłowo 
użytkowane czy chronione. Łąki, 
szuwary czy torfowiska spełniają 
ważną rolę retencyjną, przeciwdzia-
łając z jednej strony suszy, a z drugiej 
fali powodziowej. Jednak nieustanne 
zagrożenie dla tych obszarów to ob-
niżanie poziomu wód gruntowych, 
zazwyczaj wskutek melioracji, i za-
rastanie ich gatunkami inwazyjnymi, 
krzewami oraz drzewami. Możemy 
temu przeciwdziałać między innymi 
przez regularne koszenie łąk. 

Roślina ze zdjęcia rośnie właśnie na 
takich łąkach?
To nasięźrzał pospolity, który wbrew 
nazwie nie jest taki pospolity, bo 
w ostatnich dziesięcioleciach obser-
wowany jest duży spadek liczby jego 

stanowisk. Wpisano go na polską 
czerwoną listę roślin jako gatunek 
narażony na wyginięcie. Występuje 
zazwyczaj na łąkach zmiennowil-
gotnych, które są bardzo wrażliwe 
na zmiany warunków siedliskowych 
i zajmują już niewielkie powierzch-
nie zarówno w skali parku, kraju, jak 
i Europy, dlatego uznane zostały za 
siedliska przyrodnicze Natura 2000 
i objęte są szczególną ochroną. 

Nasięźrzał przypomina trochę bab-
kę zwyczajną.
Rzeczywiście jest podobny, ale kiedy 
przyjrzymy się uważnie, zauważymy 
różnicę. Babka ma kwiatostan i za-
zwyczaj wiele liści w rozetce, a na-
sięźrzał – pojedynczy liść z jednym 
kłosem zarodnionośnym, bo to jedna 
z najmniejszych polskich… paproci, 
chociaż wyglądem nie przypomina 
większych kuzynów. A nazwa wy-
wodzi się z języka staropolskiego – 
„na się źrzał”, czyli na siebie patrzył. 
W podaniach ludowych wygląd ro-
śliny przyrównano do osoby (kłos), 
która przegląda się w lustrze (liść) 
i wiązano z obrzędami nocy święto-
jańskiej.

Czy to znaczy, że nasięźrzał to w rze-
czywistości kwiat paproci?
Z pewnością jest związany z tą le-
gendą. Niektórzy botanicy i etno-
grafowie wiążą podanie o kwiecie 
paproci ze zwyczajem smarowania 
się przez kobiety liśćmi nasięźrza-
łu w najkrótszą noc w roku. Jednak 
w dawnych czasach właściwości 
magiczne przypisywano wielu rośli-
nom. Poza tym nie było precyzyj-
nych opisów roślin, dlatego często 
właściwości jednych przypisywano 
innym, które w ten sposób mogły 
zyskiwać magiczny charakter.
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Mokradła spełniają bardzo ważną funkcję w przyrodzie, stanowią między innymi ostoję rzadkich 
oraz chronionych roślin i zwierząt. Przedstawiamy nowy projekt KPN i wyjątkową roślinę z łąk 
zmiennowilgotnych.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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Trasa wokół KPN
Dobra wiadomość dla amatorów wycie-
czek rowerowych!

W lipcu br. w siedzibie Kampinoskiego 
Parku Narodowego zawarte zostało po-
rozumienie w sprawie współdziałania 
oraz ubiegania się o środki zewnętrzne 
na rzecz przygotowania i realizacji pro-
jektu trasy rowerowej wokół parku. Do 
porozumienia przystąpiły: KPN, powia-
ty: warszawski zachodni, nowodworski 
i sochaczewski, a także gminy: Brochów, 
Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, 
Leszno, Łomianki i Stare Babice. / aj

Złóż deklarację
Od 1 lipca br. należy składać obowiąz-
kowe deklaracje do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. 

Każdy właściciel lub zarządca budynku 
i lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego 
ma obowiązek złożyć deklarację doty-
czącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
w ciągu 12 miesięcy (jeżeli źródło ciepła 
zainstalowano przed 1 lipca br.) oraz 14 
dni (jeżeli źródło ciepła zainstalowano 
po 1 lipca br.). Posiadacze profilu zaufa-
nego lub dowodu elektronicznego mogą 
złożyć deklarację online (www.zone.
gunb.gov.pl), a pozostałe osoby w Urzę-
dzie Miejskim w Łomiankach (ul. War-
szawska 115 i 71). Pomocy w wypełnie-
niu formularza udziela Referat Funduszy 
Zewnętrznych (ul. Warszawska 71, pokój 
nr 10). / mw

Więcej informacji: www.lomianki.pl 
w zakładce Dla mieszkańców – Załatw 
sprawę w urzędzie – Ochrona środowi-
ska oraz na www.gunb.gov.pl w zakład-
ce Centralna Ewidencja Emisyjności Bu-
dynków FAQ.
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Czyste Powietrze
Przypominamy o zmianach w programie i zapraszamy do punktu kon-
sultacyjnego.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” 
będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Ponadto zwiększenie 
progów dochodowych od 1 lipca br. dotyczy podwyższonego poziomu 
dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku gospodarstw wie-
loosobowych ten próg wynosi do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego 
dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł. 
Możliwe jest także ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na 
zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja 
może wynieść do 9 tys. zł przy podstawowym poziomie dofinansowa-
nia oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji. / 
mw

Więcej informacji: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny progra-
mu „Czyste Powietrze”, ul. Staszica 2 (budynek ICDS, parter, pok. nr 5), 
pon. 15–18, czw. 8–15; tel.: 516 282 998.

Uwaga! Barszcz Sosnowskiego 
W lipcu strażnicy odebrali zgłoszenie o roślinie łudząco podobnej       
do barszczu Sosnowskiego. 

Pokaźną roślinę zauważono w okolicy ul. 
Łużyckiej. Funkcjonariusze zabezpieczyli 
teren, a informację o potrzebie zlikwidowa-
nia zagrożenia niezwłocznie przekazali pod-
miotowi zewnętrznemu. Apelujemy, aby 
w przypadku napotkania rośliny nie zbliżać 
się do niej pod żadnym pozorem! Roślina 
wydziela soki mające właściwości drażnią-
ce, powodujące niebezpieczne oparzenia 
skóry (II i III stopnia), które w skrajnych 
przypadkach mogą prowadzić do śmierci. 
Występowanie barszczu Sosnowskiego 
zgłaszajmy bezpośrednio dyżurnemu Straży 
Miejskiej (986 lub 22 751 35 03). / kb

Nieodpowiedzialny kierowca
Bez prawa jazdy i w dodatku na wale przeciwpowodziowym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łomiankach każdego dnia kontro-
lują teren wałów przeciwpowodziowych. Nie bez powodu obowiązuje 
tam zakaz ruchu, który ma odstraszyć osoby niszczące infrastrukturę 
krytyczną umocnień. W połowie lipca strażnicy zauważyli pojazd, który 
pokonał koronę wału, więc niewątpliwie znajdował się w strefie obo-
wiązywania znaków zakazu. W toku czynności funkcjonariusze ustali-
li, że kierowca nie posiadał prawa jazdy, OC oraz ważnego przeglądu 
technicznego pojazdu. Zmartwieniem kierowcy będzie nie tylko wysoki 
mandat – brakiem ubezpieczenia i ewentualną dotkliwą karą z tego 
tytułu może zająć się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. / kb
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Ile osób kupuje przed wyjazdem 
miniaturki kosmetyków? A ile pod-
czas upalnych wakacji codziennie 
nową butelkę wody? Wyrzucamy 

wtedy dużo więcej plastiku, a może-
my tego uniknąć.

Butelka na wodę
Jeden z najprost-
szych sposobów na 
bycie eko na waka-
cjach to zabranie 
ze sobą butelki na 

wodę. Może być szklana, metalo-
wa albo plastikowa BPA Free. Wła-
sna butelka w podróży rozwiązuje 
też problem pragnienia na lotnisku 
i podczas lotu – wystarczy ponownie 
napełnić ją wodą po przejściu przez 
kontrolę bezpieczeństwa. 

Własne sztućce
Tak popularne jesz-
cze do niedawna 
plastikowe sztućce, 
talerzyki i kubeczki 
od 1 lipca br. zosta-

ły wycofane z użytku. Tym bardziej 
własny zestaw sztućców sprawdzi 
się nie tylko podczas posiłku w sa-
molocie, lecz także gdy kupujemy 
uliczne przekąski. W sprzedaży 
dostępne są zestawy drewniane, 
z trzciny cukrowej czy silikonowe, 
które bez problemu można wnieść 
na pokład samolotu.

Pojemniki na żyw-
ność
Przydatne w po-
dróży i na co dzień. 
Można nimi zastą-

pić plastikowe woreczki, przydają się  
także podczas dłuższych wyjazdów, 
kiedy sami przygotowujemy posiłki. 

Torba na zakupy
Rzadko o tym pa-
miętamy, ale jadąc 
na wakacje, warto 
spakować do walizki 
kilka bawełnianych 

toreb, które przydadzą się podczas 
robienia zakupów.

Bilety i mapy w tele-
fonie
W dzisiejszych cza-
sach praktycznie każ-
dy ma smartfon, na 
którego wyświetlaczu 
możemy okazać po-

dróżny bilet, tak jak bilety do teatru, 
kina czy na koncert. W ten sam spo-
sób możemy korzystać z mapy czy 
przewodnika na wakacjach i oszczę-
dzać papier.

Ekokosmetyczka
Prawie w każdej dro-
gerii kupimy małe
opakowania wielorazo-
wego użytku. Plastiko-
wą szczoteczkę można 
zastąpić bambusową, 

wybrać mydło czy szampon w kost-
ce. Wielorazowe płatki do demakija-
żu sprawdzają się tak samo dobrze, 
jak tradycyjne. Po użyciu pierze się je 
w pralce lub ręcznie. Takie działania 
sprawiają, że nie zostawiamy dodat-
kowych śmieci.

Książka na wakacje
Nie kupuj nowej 
książki – wypożycz 
z biblioteki, kup w an-
tykwariacie. Możesz 
także z kimś się wy-

mienić albo poszukać w swojej oko-
licy miejsca, które organizuje taką 

możliwość. A po przeczytaniu poda-
ruj książkę następnej osobie.

Nie śmieć!  
Na szlakach tury-
stycznych można 
znaleźć praktycznie 
wszystko: butelki, 
puszki, pieluchy, zu-
żytą odzież, obuwie, 

a nawet odpady wielkogabarytowe. 
Pozostawione odpady kuszą dzikie 
zwierzęta, które uczą się złych na-
wyków i mogą stanowić zagrożenie 
dla człowieka. „Zabierz śmieci ze 
sobą” – taka zasada powinna towa-
rzyszyć wszystkim turystom.

Dobre planowanie i pakowanie przed wyjazdem to podstawa. Zabierz w podróż przedmioty 
wielorazowego użytku, zajmą niewiele miejsca, za to przydadzą się w różnych sytuacjach i przy okazji 
zadbasz o przyrodę. 

EKOLOGIA 
NA WAKACJACH

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA, 
KAROLINA ŻEBROWSKA

Harmonogram odbioru 
odpadów
Udostępniamy mieszkańcom gminy 
elektroniczny EcoHarmonogram.

Aplikacja pozwala na pobranie 
terminarza odbioru odpadów dla 
konkretnego adresu zamieszkania. 
Dzięki automatycznym powiado-
mieniom przypomni o wystawieniu 
worków z odpadami. Ma także inne 
przydatne funkcje, m.in. poinfor-
muje, gdzie znajduje się GPSZOK, 
w jakich godzinach jest czynny, jak 
naliczane są opłaty za odbiór od-
padów czy jak je segregować. Dla 
ułatwienia zamieszczamy kod QR, 
który szybko odszuka EcoHarmo-
nogram. 
Więcej informacji 
i link do aplikacji: 
www.lomianki.pl 
w zakładce Aktu-
alności.
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie twoim przyjacielem?

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

LUPIN
Przyjaźnie nastawiony do ludzi. Uwiel-
bia długie spacery, podczas których 
bacznie obserwuje otoczenie. Szuka-
my dla niego odpowiedzialnych opie-
kunów ze znajomością rasy terier. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć lat; 
płeć: samiec; waga 21 kg; nr: 0806/21; 
przyjęty: 26.05.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Asia 693 120 248, Daria 694 
450 587.

BONA
Przyjazna i łagodna, grzecznie space-
ruje na smyczy. Znaleziona na ubo-
czu, przy lesie. Potrzebuje opieki 
i ciepłego domu, szuka miejsca wśród 
ludzi jako pełnoprawny członek rodziny. 
W typie rasy: owczarek podhalański; 
wiek: dziesięć lat; płeć: samica; waga: 62 
kg; nr: 2267/20; przyjęta: 29.12.2020; 
kontakt w sprawie adopcji: Monika 667 
473 808, Anna 501 175 692.

MIKA
Radosna, ale nieśmiała w pierwszym 
kontakcie. Nie radzi sobie w miejskim 
zgiełku. Opiekunowie muszą być nasta-
wieni na pracę pod okiem behawiorysty 
i na to, że początki mogą być trudne.  
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć lat; 
płeć: samica; waga: 11 kg; nr: 2544/19; 
przyjęta: 23.12.2019; kontakt w spra-
wie adopcji: Beata 606 331 925, Ra-
fał 534 494 919.

Wszystkie zwierzęta znajdują się w schronisku Na 
Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa. 

Więcej informacji: www1.napaluchu.waw.pl oraz 
www.lomianki.pl.

BERNARD
Do schroniska trafił razem z piątką ko-
tów, po śmierci opiekuna. Łagodny, miły 
i delikatny. Czeka na człowieka, który 
zapewni mu dobrą opiekę na kolejne 
lata życia.
W typie rasy: europejska; wiek: dzie-
sięć lat; płeć: samiec; waga: 3 kg; 
nr: 0260/21; przyjęty: 23.04.2021; kon-
takt w sprawie adopcji: Małgorzata 880 
556 877.

CHOBI
Uosobienie spokoju i łagodności. Dał się 
poznać jako kocurek grzeczny, ułożony, 
miły i uwielbiający głaskanie. Bardzo 
brakuje mu kontaktu z człowiekiem.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 5 kg; nr: 0512/21; 
przyjęty: 28.06.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Weronika 509 166 292.

PUCHACZ
Łagodny i przyjazny. Jest niewidomy, ale 
bardzo ufa człowiekowi, podąża za jego 
głosem i daje się brać na ręce. Chodzi na 
powolne spacery. Może zamieszkać z in-
nym psem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 15 lat; 
płeć: samiec; waga: 12 kg; nr: 0722/21; 
przyjęty: 9.05.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Monika 667 473 808.

Gmina Łomianki realizuje program opieki nad zwierzę-
tami i zapobiegania bezdomności. Właściciele zwierząt 
domowych (psów i kotów) mogą je bezpłatnie wyste-
rylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można 
pobrać ze strony www.lomianki.pl – wystarczy w wy-
szukiwarce wpisać np. „kastracja wniosek”.
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PODSUMOWANIE
LATA W MIEŚCIE 
2021

Pomimo wielu ograniczeń i obowiązującego reżimu sanitar-
nego opiekunowie zapewnili dzieciom bogatą ofertę zajęć 
rekreacyjnych, edukacyjnych, sportowych, muzycznych, pla-
stycznych, tanecznych oraz czytelniczych. Ponadto strażnicy 

miejscy przeprowadzili zajęcia dla niemal 150 dzieci, które dowie-
działy się, jak zachować się w czasie wakacji, by zadbać o środowisko 
oraz udzielić pierwszej pomocy w przypadku skaleczenia, krwotoku 
z nosa czy oparzenia. Dzieci wyjeżdżały do muzeów, parków, kin, do 
lasu, a także korzystały z miejscowej pływalni. Priorytetowym zada-
niem dla organizatorów było stworzenie bezpiecznych warunków dla 
wszystkich uczestników. I to się udało! Dla dzieci tegoroczna akcja 
była przede wszystkim okazją do spotkań z koleżankami i kolegami, 
z którymi bardzo chętnie spędzały czas. Bogaty program i sprzyjająca 
pogoda sprawiły, że uczestnicy byli zadowoleni i na koniec pytali o ko-
lejne akcje, których już dziś nie mogą się doczekać.

W dwutygodniowej akcji, która odbyła się na 
przełomie czerwca i lipca w pięciu szkołach 
podstawowych na terenie naszej gminy, udział 
wzięło około 250 uczniów. 
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TEKST: ANNA GRABOWSKA
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Łomiankowskie Koło Brydżowe 
Działalność koła wspiera Urząd Miej-
ski w Łomiankach, udostępniając salę 
w Domu Spotkań Sąsiedzkich w Bu-
rakowie, a pozyskanie sprzętu do gry 
możliwe było dzięki pomocy Polskie-
go Związku Brydża Sportowego i Sto-
warzyszenia „Nasze Łomianki". Spo-
tkania odbywają się w każdy wtorek, 
a dwa razy w miesiącu koło organizuje 
turnieje brydżowe (najbliższe 8 i 22 
sierpnia), na które zapra-
sza nie tylko graczy, lecz 
także kibiców. Wszystkich 
zainteresowanych udzia-
łem w turnieju obowią-
zują jednak wcześniejsze 
zapisy (tel. 668 115 225) 
ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią.

Marek Gutkowski z Łomiankowskie-
go Koła Brydżowego

Koło brydżowe 
działa w Ło-

miankach od wielu 
lat i zrzesza w więk-
szości osoby 60+. 
Z jednej strony to 
zrozumiałe – sam za-
angażowałem się do-

piero sześć lat temu, 
gdy zakończyłem pracę zawodową 
i mam więcej czasu. Namawiam jed-
nak każdego, niezależnie od wieku, by 
spróbował zagrać. To wielka przyjem-
ność i jednocześnie trening szarych 
komórek. Raz na pół roku razem z Pol-
skim Związkiem Brydża Sportowego 
pomagamy organizować bezpłatne 
szkolenia dla początkujących i śred-
nio zaawansowanych, na zakończenie 
których uczestnicy otrzymują pod-
ręczniki od związku. Poza tym dzia-
łamy w ramach ogólnopolskiego Pro-
gramu Bridge 60+ wspieranego przez 
PZBS i zachęcamy do wyjazdów na 

wczasy brydżowe organizowane przez 
instruktorów ze związku. W naszych 
turniejach regularnie bierze udział 
około 40 osób, jednak możemy dosta-
wić kolejne stoliki, więc zapraszamy 
wszystkich chętnych do gry.

Stowarzyszenie JachtKlub Łomianki
JachtKlub kolejny rok organizuje 
bezpłatne rejsy po Jeziorze Dzieka-
nowskim, które współfinansuje gmi-

na Łomianki. Żeglarskie 
zajęcia przyczyniają się 
do promocji zdrowego 
stylu życia i skierowa-
ne są głównie do rodzin 
z dziećmi w wieku 7–18 
lat, młodzieży w wieku 

18–24 lata i do wszystkich zaintere-
sowanych z terenu naszej gminy. In-
struktaż i krótkie rejsy mają charakter 
poznawczy oraz zachęcają do zdoby-
wania nowych umiejętności i upraw-
nień. Osoby, które nie miały wcześniej 
kontaktu z żeglarstwem lub nie były 
na jachcie żaglowym, mogą spraw-
dzić, czy odpowiada im taka forma 
spędzania wolnego czasu. Więcej in-
formacji na https://jkl.waw.pl.

Pływalnia
ICDS, ul. Staszica 2, pon.–pt. 6–22, 
sob.–nd. 8–21, informacje: 22 751 
04 74 wew. 203. Doskonałe miejsce, 

by odpocząć, ale także potrenować. 
Można korzystać z basenu sporto-
wego o wymiarach 25 x 12,5 m oraz 
rekreacyjnego z brodzikiem dla dzie-
ci z grzybkiem, a także 60-metro-
wej zjeżdżalni. Więcej informacji na         
https://icds.pl zakładka Pływalnia.

Park linowy
Dąbrowa Leśna, ul. Łyżwiarska, codz. 
12–20 (ostatnie wejście o godz. 
18.30), wstęp wolny.
Dla młodszych i starszych dostępne 
są trasy o różnej skali trudności oraz 
modułowy park linowy typu „Tarzan”, 
koło młyńskie tzw. chomik, zadaszo-
na piaskownica, tor przeszkód dla 
najmłodszych. Więcej informacji na 
https://icds.pl zakładka Park linowy.

Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu. Gmina Łomianki współfinansuje wiele zajęć skierowanych 
zarówno do dzieci, jak i dorosłych, dzięki którym można ćwiczyć mięśnie, a także pamięć i refleks. 

WAKACJE 
W ŁOMIANKACH
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OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

O polecanych miejscach na 
wakacyjne wycieczki w pobliżu 

Łomianek czytaj na s. 4.
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77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia o godz. 12 – złożenie wieńców w asyście sztanda-
rów przy pomniku pamięci powstańców (ul. Staszica 2, przy 
ICDS).

101. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Święto Woj-
ska Polskiego

15 sierpnia o godz. 10 – uroczysta msza święta i złożenie 
kwiatów przy tablicy pamiątkowej w kościele w Burakowie 
(ul. Sobieskiego 2) oraz przemarsz i złożenie kwiatów przy 
pomniku (ul. Parkowa róg ul. Warszawskiej) i w miejscu stra-
ceń w wąwozie Lasku Bielańskiego; godz. 20 – rocznicowy 
koncert przy Centrum Kultury (ul. Wiejska 12A).

15.08 KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJ-
SKA POLSKIEGO
Orkiestra koncertowa zespołu wojska pol-
skiego rozpoczęła działalność w czasie II 
wojny światowej i pełniła głównie funkcje 
paradne. Od 2004 r. weszła w skład Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego. W jej repertuarze znajdują się 
pieśni patriotyczne i estradowe, muzyka kla-
syczna i rozrywkowa. Obecnie orkiestra liczy 
55 muzyków, których stroje stylizowane są 
na mundury z czasów Księstwa Warszaw-
skiego.

22.08 KONCERT: JELONEK
Jelonek to jednocześnie nazwisko, pseudo-
nim artystyczny oraz tytuł solowego projektu 
muzycznego skrzypka Michała Jelonka. Arty-
sta wykonuje głównie muzykę instrumental-
ną z przewodnią rolą skrzypiec w rockowo-
-metalowym towarzystwie gitar i perkusji. 

28.08 KONCERT NA POŻEGNANIE LATA
Jak co roku wystąpią uznani artyści polskiej 
sceny muzycznej. Przygotowujemy także 
dodatkowe atrakcje, a szczegółowy program 
ogłosimy niebawem na stronie WWW i fb 
Centrum Kultury.

LETNIE KINO PLENEROWE: 
„Młody Sherlock Holmes”.

TEATR W RUCHU: 
„Balonowe podróże”, wstęp 
wolny.

LETNIE KINO PLENEROWE: 
„Bestia” i muzyka na żywo.

SCENA PLENEROWA: 
zumba fitness, wstęp wolny.
 
SCENA PLENEROWA: 
koncert z okazji Święta Wojska 
Polskiego, wstęp wolny.

SCENA PLENEROWA: 
zumba fitness, wstęp wolny.
 
KONCERT: 
Jelonek.

KONCERT NA POŻEGNANIE 
LATA, wstęp wolny.

SCENA PLENEROWA: 
zumba fitness, wstęp wolny.

6.08
godz. 21

8.08
godz. 15

13.08
godz. 21.30

15.08
godz. 16.30

15.08
godz. 20

22.08
godz. 16.30

22.08
godz. 20

28.08

29.08
godz. 16.30

SIERPIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
(na wszystkie zajęcia wstęp wolny)

• Lato w Burakowie (warsztaty dla dzieci 6–10 lat, zapisy: tel. 695 
 330 116): pn., śr., pt. godz. 9–14.
• Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (6–12 lat, nl@naszelomianki.pl): 
 pn., pt. godz. 16.45–17.30.
• Joga dla wszystkich (dorośli, zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn., śr. 
 godz. 18.30–19.30.
• Zajęcia dla maluszków: wt. godz. 9–12.
• Spotkania brydżowe (dorośli, zapisy: 668 115 225): wt. godz. 
 12.30–15.30.
• Fitness i joga dla seniorów (zapisy: 788 021 372): czw. godz. 
 11.30–13.00.
• Fitness dla dorosłych (zapisy: 788 021 372): czw. godz. 10.00–
 11.30.
• Warsztaty malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku: sob. godz. 
 10–14.
• Turniej Brydżowy Łomiankowskiego Koła Brydżowego (zapisy: 
 668 115 225): 8 i 22.08 godz. 16–21.

ŚWIETLICA MIEJSKA, UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
(na wszystkie zajęcia wstęp wolny)

• Kreatywne dzieciaki (6–10 lat, zapisy: 506 811 350): pn., śr., pt. 
 godz. 9–14.
• Spotkania Klubu Seniora z Dąbrowy Leśnej: pn. godz. 17–20.
• Joga dla seniorów (zapisy: 606 225 863): wt. godz. 10–11, czw. 
 godz. 12.30–13.30.
• Fitness i joga dla dorosłych (zapisy: 788 021 372): wt. godz. 11.30–
 13.00, czw. godz. 18.00–19.30.

KARTKA 
Z KALENDARZA
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Dla najmłodszych
Od lipca br. w biblio-
tecznej multisferze 
parkuje sześć małych 
wózków na książecz-
ki.

Najmłodsi czytelni-
cy zamiast dźwigać 
książki, które chcą 
wypożyczyć, mogą 
je przewieźć z Willi 
Śmiesznotki do lady 
bibliotecznej. / Ga-
briela Ryndak-Kubiak

Młodzież w internecie 
Blogi, wideo i bezpieczeństwo online to tema-
ty bezpłatnych zajęć „Kompetencje medialne”, 
które we wrześniu przeprowadzą łomiankow-
scy bibliotekarze. 

W zajęciach może wziąć udział młodzież w wie-
ku 10–14 lat. Prowadzący warsztaty zajmą się 
netykietą, czyli zasadami dobrego zachowania 
w internecie: omówią możliwości pozyskiwania 
zdjęć oraz informacji, poruszą temat praw au-
torskich i odróżniania fake newsów od prawdzi-
wych informacji. Zajęcia odbędą się online (po-
niedziałki i środy w godz. 16.00–17.30). Więcej 
informacji i zgłoszenia: g.ryndak-kubiak@biblio-
teka.lomianki.pl.

Stolica języka polskiego 
W pierwszym tygodniu sierpnia w Szczebrze-
szynie i Zamościu odbędzie się festiwal języka 
polskiego. Patronem literackim wydarzenia 
będzie Tadeusz Różewicz. 

Festiwal „Stolica Języka Polskiego” odbywa się 
po raz ósmy i realizuje misję promowania czy-
telnictwa oraz prezentacji książek polskich pi-
sarzy. W tym roku gośćmi imprezy będą m.in. 
Marcin Szczygielski, Andrzej Stasiuk, Joanna 
Bator i Radosław Rak. W programie zaplano-
wano również koncerty, warsztaty i wystawy. 
Od 2017 r. podczas festiwalu przyznawana jest 
Nagroda Człowieka Słowa, której laureatami 
są m.in. Maja Komorowska i Wiesław Myśliw-
ski. Wyróżnienie przyznawane jest jako wyraz 
uznania dla kunsztu słowa i wdzięczności za 
pielęgnowanie i kreatywne wykorzystywanie 
potencjału polszczyzny. Więcej informacji o fe-
stiwalu: https://stolicajezykapolskiego.pl.

CZYTELNICZY RAJ

„Perfekcyjna rodzina” Alex Dahl
Lucia Blix po szkole poszła pobawić 
się z Josie, nową przyjaciółką. Wieczo-
rem mama Lucii przywiozła piżamkę 
i wypiła kieliszek wina z mamą Josie. 
Pocałowała córeczkę na dobranoc i po-
jechała do domu. Więcej nie zobaczy-
ła swojego dziecka. Następnego dnia 
dom świecił pustkami. Nie było mebli, 
rodziny, Lucii. Kto uprowadził Lucię? 
Dlaczego to zrobił?

„Szepty pienińskich ścieżek” Joanna 
Tekieli
Agnieszka nie jest zadowolona ze swo-
jego życia. Musiała wrócić do mieszka-
nia rodziców, ma nudną pracę i wred-
nego szefa, a jej chłopak wyjechał za 
granicę. Czuje, że musi coś zmienić, 
żeby nie oszaleć. I wtedy na jej drodze 
stają… Pieniny. Na kurs przewodników 
po tych pięknych górach namawia ją 
przyjaciółka. Pod wpływem pieniń-
skich krajobrazów w Agnieszce budzi 
się dawno porzucona pasja.

„Wakacje gwiazd w PRL. Cały ten 
szpan” Krystyna Gucewicz
Elitarny Sopot, szokujące nagością 
Chałupy, malowniczy Kazimierz, zwa-
riowane Zakopane, roztańczony Cie-
chocinek. Jak w kalejdoskopie poja-
wiają się modne miejscowości, znane 
twarze, wielkie nazwiska. Jak wyglądał 
ślub Zbyszka Cybulskiego i czy Leopold 
Tyrmand naprawdę nosił czerwone 
skarpetki? Dlaczego Tym wie lepiej? 
I skąd ten pomysł, że Osiecka lubiła 
krokodyle? Książka Krystyny Gucewicz 
zawiera mnóstwo anegdot i faktów 
z czasów PRL-u.

„Basia. Wielka księga o uczuciach”  Zo-
fia Stanecka, Marianna Oklejak
Basia jest szczęśliwa zawsze w dzień 
słodyczowy. Lula czuje tremę przed 
występami na scenie. A Misiek Zdzisiek 
jest bardzo ciekawy, jak otworzyć słoik 
z miodem. Życie Basi, jej rodziny i przy-
jaciół jest pełne uczuć – takich, które 
wprawiają w dobry nastrój, i takich, 
które powodują, że aż gotujemy się od 
środka. To nie tylko literacka przygoda 
z bohaterami serii książek o Basi, lecz 
także pomoc dla każdego rodzica.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 sierpnia.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, 
nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją 
danych zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich 
danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu. 
Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail: 
um@poczta.lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 
7 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawi-
dłowa odpowiedź: Domek dla owadów przy Auchan. Nagrodę 
wygrała pani Sylwia Mężyńska. Po jej odbiór zapraszamy po 
uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 768 62 18).

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych konkursach.

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 
(ICDS), e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Mirosław Guzowski, nagroda główna 
w konkursie „Wiosna w Łomiankach”.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany 
tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Zarzuca je rybak.
2. Krzyk żurawi.
3. Prośba o przybycie.
4. Wstępne zapoznanie się z czymś 
    w określonym terenie.
5. Hiszpańska wyspa.
6. Doskonałość.
7. Łódka na spływ.
8. Czerwona Planeta.

Pionowo
1. Barwa głosu.
2. Miara kąta płaskiego.
3. Instrument dęty drewniany.
4. Różanecznik.
5. Wypłata.
6. Sprężarka.
7. Wysokie ogrodzenie.
8. Podrzuca jaja do gniazd innych 
    ptaków.
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WAŻNE! 
Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady 
naliczane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór 
odpadów wynosi 11,20 zł za 1m3 zu-
żytej wody na cele bytowe w całym 
gospodarstwie domowym. Średnie 
miesięczne zużycie wody można obli-
czyć na podstawie rocznego zestawie-
nia zużycia wody przekazanego przez 
ZWiK. 
Jeśli nieruchomości nie są podłączone 
do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
czyli nie są opomiarowane, wówczas 
stosuje się uśrednioną stawkę 3 m3 

miesięcznie na osobę. W taki sam spo-
sób rozliczać się będą osoby, które są 

podłączone do sieci wod.-kan. krócej 
niż 12 miesięcy.
Suma ilości zużytej wody z ostatnich 
sześciu okresów rozliczeniowych (czyli 
12 miesięcy) : 12 miesięcy =  średnie 
miesięczne zużycie wody x 11,20 zł za 
1 m3 = miesięczna opłata za gospoda-
rowanie odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszku-
jącej budynki jednorodzinne kompo-
stującej bioodpady w kompostowniku 
przydomowym; bioodpady kuchenne  
i  bioodpady zielone z takiej posesji nie 
będą odbierane,

• 8 zł miesięcznie dla właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
rodziny wielodzietne, o których mowa 
w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny, od każdego 
posiadacza Karty Dużej Rodziny za-
mieszkującego daną nieruchomość. 
Zwolnienie dotyczy wszystkich miesz-
kańców bez względu na rodzaj za-
mieszkiwanych budynków. 

Opłatę należy wnosić do 15 dnia każ-
dego miesiąca, z góry za dany miesiąc. 
Wpłaty można dokonać gotówką w ka-
sie Mazowieckiego Banku Spółdziel-
czego w Łomiankach lub przelewem na 
swój indywidualny rachunek bankowy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

SIE
RP

IEŃ

REJON 1    poniedziałek 9.08, 23.08 9.08, 23.08 9.08 9.08 9.08

REJON 2    wtorek 10.08, 24.08 10.08, 24.08 10.08 10.08 10.08

REJON 3    środa 11.08, 25.08 11.08, 25.08 11.08 11.08 11.08

REJON 4    środa 11.08, 25.08 11.08, 25.08 11.08 11.08 11.08

REJON 5    czwartek 12.08, 26.08 12.08, 26.08 12.08 12.08 12.08

REJON 6    piątek 13.08, 27.08 13.08, 27.08 13.08 13.08 13.08

REJON 7    poniedziałek 2.08, 16.08, 30.08 2.08, 16.08, 30.08 16.08 16.08 16.08

REJON 8    wtorek 3.08, 17.08, 31.08 3.08, 17.08, 31.08 17.08 17.08 17.08

REJON 9    środa 4.08, 18.08 4.08, 18.08 18.08 18.08 18.08

REJON 10    środa 4.08, 18.08 4.08, 18.08 18.08 18.08 18.08

REJON 11    czwartek 5.08, 19.08 5.08, 19.08 19.08 19.08 19.08

REJON 12    piątek 6.08, 20.08 6.08, 20.08 20.08 20.08 20.08

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

2.08, 9.08, 16.08, 
23.08, 30.08

2.08, 9.08, 16.08, 
23.08, 30.08

2.08, 9.08, 16.08, 
23.08, 30.08

6.08, 13.08, 
20.08, 27.08

3.08, 10.08, 17.08, 
24.08, 31.08

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

WR
ZE

SIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 6.09, 20.09 6.09, 20.09 6.09 6.09 6.09

REJON 2    wtorek 7.09, 21.09 7.09, 21.09 7.09 7.09 7.09

REJON 3    środa 8.09, 22.09 8.09, 22.09 8.09 8.09 8.09

REJON 4    środa 8.09, 22.09 8.09, 22.09 8.09 8.09 8.09

REJON 5    czwartek 9.09, 23.09 9.09, 23.09 9.09 9.09 9.09

REJON 6    piątek 10.09, 24.09 10.09, 24.09 10.09 10.09 10.09

REJON 7    poniedziałek 13.09, 27.09 13.09, 27.09 13.09 13.09 13.09

REJON 8    wtorek 14.09, 28.09 14.09, 28.09 14.09 14.09 14.09

REJON 9    środa 1.09, 15.09, 29.09 1.09, 15.09, 29.09 15.09 15.09 15.09

REJON 10    środa 1.09, 15.09, 29.09 1.09, 15.09, 29.09 15.09 15.09 15.09

REJON 11    czwartek 2.09, 16.09, 30.09 2.09, 16.09, 30.09 16.09 16.09 16.09

REJON 12    piątek 3.09, 17.09 3.09, 17.09 17.09 17.09 17.09

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

3.09, 10.09, 
17.09, 24.09

7.09, 14.09, 
21.09, 28.09
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URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

tel. (22) 768 63 24
www.lomianki.pl

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
tel. 22 888 98 76 – sprawy związane 

z prawem jazdy
tel. 22 888 98 75 – sprawy związane 

z rejestracją samochodów

STAROSTWO POWIATOWE
 ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 732 70 85

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 
ul. Szpitalna 7,  Łomianki, tel. (22) 751 90 57  

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Baczyńskiego 7, Łomianki 
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)

e-mail: gkrpa@lomianki.pl 
Spotkania GKRPA odbywają się w każdą środę 

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

ICDS: ul. Staszica 2, tel. (22) 751 04 74

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23

www.biblioteka.lomianki.pl

SZKOŁY
SP nr 1 w Łomiankach tel. (22) 751 15 54

SP nr 2 w Łomiankach tel. (22) 510 484 999
SP nr 3 w Łomiankach tel. (22) 751 56 10

SP w Dziekanowie Leśnym tel. (22) 751 20 88
SP w Dziekanowie Polskim tel. (22) 751 10 23

SP w Sadowej tel. (22) 751 25 10
Publiczne LO tel. (22) 751 60 84

KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
 Rozkłady jazdy: 

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

ZWIK: tel. (22) 751 35 04  
zwik@zwik-lomianki.pl

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

tel. (22) 751 32 22 
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

telefon czynny całą dobę:  
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek Adamczyk, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 647

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin Ohirko, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 641

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Oracki, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 664

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

 tel./faks: (22) 751 35 03, tel. alarmowy: 986

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

ul. Warszawska 31, tel. 695 805 523, 
e-mail: nisozdziekanow@gmail.com

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.

ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703

Centrum Medyczne CMP
ul. Warszawska 55, tel. (22) 737 50 50

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 536 191 614 
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian w dotychczasowych rejonach. 

Warto sprawdzić, w którym rejonie znajduje się Państwa posesja. 
Szczegóły na www.lomianki.pl w zakładce Gospodarka odpadami oraz            

na ulotkach dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek. 

REJON 1A  10.08, 24.08 14.09, 28.09

REJON 1B  5.08, 19.08 2.09, 16.09

REJON 2A  10.08, 24.08 14.09, 28.09

REJON 2B  12.08, 26.08 9.09, 23.09

REJON 3    11.08, 25.08 8.09, 22.09

REJON 4    5.08, 19.08 2.09, 16.09

REJON 5    3.08, 17.08 7.09, 21.09

REJON 6A 11.08, 25.08 8.09, 22.08

REJON 6B 13.08, 27.08 10.09, 24.09

REJON 7A 3.08, 17.08 7.09, 21.09

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl
ZWiK

ODPADY ZIELONE

REJON 7B 9.08, 23.08 13.09, 27.09

REJON 8A 2.08, 16.08 6.09, 20.09

REJON 8B 4.08, 18.08 1.09, 15.09

REJON 9    13.08, 27.08 10.09, 24.09

REJON 10A 4.08, 18.08 1.09, 15.09

REJON 10B 6.08, 20.08 3.09, 17.09

REJON 11 6.08, 20.08 3.09, 17.09

REJON 12 12.08, 26.08 9.09, 23.09

REJON 13 2.08, 9.08, 
16.08, 23.08

6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

PROSIMY O WYSTAWIANIE WORKÓW PRZED POSESJE NAJWCZEŚNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU ODPADÓW.

Punkt GPSZOK od 5 lipca do 1 września br. 
będzie czynny: pon. i śr. 10–18, wt., czw., 

pt. 7–14, sob. 8–13.




